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WOORD VOORAF

De Nederlandse ulensector,met een jaarlijkse produktie van rond de
500miljoenkilogram uien en sjalotteneneenverwerking vanzo'n60
miljoenkilogram, is inhoge mateafhankelijk van buitenlandse afzet.
Ongeveer 80%vandeproduktie wordt geëxporteerd.Nederland isdaarmeede
belangrijkste aanbieder indewereld.Deze positie veroorzaakt eengrote
afhankelijkheid van internationale ontwikkelingen.De laatste jarenzijn
erverschuivingen indevraagpatronenwaar tenemenvan eenservice/prijs
markt naar eenmarktwaarin vooralkwaliteit eenbelangrijke sleutelfactor
is.Onze vanouds sterke positie inhet service/prijs segment zijnwe daardoor aanhet verliezen.Dit is tezienaande afnemende marktaandelen in
onze voornaamste afzetlanden.
De veranderde situatie heeft het bedrijfsleveninde ulensector en
hetMinisterie vanLandbouw enVisserijdoenbesluiten eenbreed onderzoek
te laten instellen omeenaangepast marketing-strategischbeleid te kunnen
gaanvoeren.Deze InterneNota bevat het verslag van eendeel vandie
stutdie,welke isopgesplitst ineenaantal onderdelen; onderzoekvan de
primaire sector,onderzoek naarnieuwe exportmarkten,onderzoek naar de
structuur vandeafzet enverwerking en eenconsumentenonderzoek. De
resultaten hiervan vindenhunneerslag ineen strategisch marketingplan.
Voor het onderzoek iseen projectteam van zevenmedewerkers ingesteld.Eenbegeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van
bedrijfslevenenMinisterie vanLandbouw enVisserijdiende alsklankbord
voorde onderzoekers en zal eenbijdrage leveren inde evaluatie.De
verantwoordelijkheid voor het onderzoek ende inhoud vande rapporten ligt
vanzelfsprekend bijhetLandbouw-Economisch Instituut.
Deze InterneNota omvat het verslag vande analyse vandeafzetstructuur van uien inNederland,West-Duitsland, Groot-Brittannië enFrankrijk.
Bijdeopzet enorganisatie vanhet buitenlandse onderzoekgedeelte zijnde
Bureau's vandeLandbouwraden teBonn,Londen enParijs behulpzaam
geweest.Hethoofdstuk overde industriële verwerking enhet grootverbruik
(hoofdstuk 4)isvandehand vande heer Ir.Ph.G.C.M.Kraanen.

De directeur,

DenHaag, januari 1988

//J'

de Veer

SAMENVA'TING

Eeïonderzoek naardestructuur vandeafzetkanalenvanuienin
Nederlaad,West-Duitsland, Groot-Brittannië enFrankrijk isuitgevoerdmet
behulp vanliteratuurstudie envraaggesprekken met deskundigen inbinnenenbuitenland.Het Nederlandse marktaandeel indebelangrijkste afzetlandenneent de laatse jarenaf.Dehoofdoorzaak voordeze verslechterde
concurrentiepositie isdematigekwaliteit vandeNederlandse uien.Zowel
debuitenlandse groothandel alsdedetailhandel beoordelen deNederlandse
uienal3onvoldoendewat betreft dehardheid,dekleurende houdbaarheid.
DeNederlandse ui isniet goed,wel goedkoop.DeNederlandse handellegt
inhet buitenland bovendien denadruk opdelage prijs.Hierdoorendoor
de relatief lagemarketing-inspanning ontstaat eengoedkoop-imagomet als
gevolg =enlagekwaliteitsperceptie.
Het belang vangroothandelsmarkten neemt af tengunste vangrootwinkelorganisaties.De verkopen viagrootwinkelorganisatiesnementoe.
Nederlaidseuienworden echter nog steedsvoornamelijk viadegroothandelsmarkten verhandeld.Het leverenvankwalitatief goedeuien inkleinverpakking aangrootwinkelorganisaties biedtmeer perspectief.Om dit te
bewerkstelligen ishet noodzakelijk,het vertrouwen inNederland te
herstellendoordekwaliteit vandeNederlandse uien teverbeteren ende
marketing inspanning teverhogen (public relations,reclame,informele
contacten, service).
Dekwaliteit zou teverbeteren zijndoor onder andere hetopgrotere
schaal toepassen vandedirecte oogstmethode,het betalen naarkwaliteit
enniet naargewichtseenheid enhetuitsorterenvankwaliteitsklasse I.
Bovendienverdient het aanbeveling,kwaliteitsklasse IINLaf teschaffen:
het buitenland kent dezeklasse niet en/of vindt dat deze juist dezwakte
vanNederland toont.Tevens verdient het aanbeveling omdeaanvoervan
gelevijf kilogram balenopdeDuitsemarkt tebeperken,daarditeen
prijsactie-produkt isenniet bijdraagt aaneengoed imago.Er iseen
toenemendevraag naargeschilde uien inhet grootverbruikerssegment.

INLEIDING

1.1 Achtergrond
Ditverslag vormt eenonderdeelvaneenmeeromvattend onderzoekIn
deulensector dat ookeenanalysevanhetconsumentengedrag,deproduktlestructuurenderelatie tussenprijsenkwaliteit inhoudt.Doorcombinatie vanderesultatenvandediverseonderdelenvanhet onderzoek
ontstaat eenbeschrijving vandehuidigemarktpositie vandeNederlandse
uienenuiprodukten.Hetdoelvanhet onderzoek isdoormiddelvaneen
sterkte/zwakte-analyse tot eenmarketing-strategisch beleid tekomenvoor
het overkoepelende bedrijfsleven.

Tabel 1.1 Deproduktie vanuieninNederland (x1000ton)
1982/83
Produktie zaaiuien

561,4

1983/84
416,9

1984/85
581,5

1985/86
530,2

1986/87
581,-1)

1) VanWoerden (1987).
Bron:Boon (1986).

DeNederlandse ulensectormet een jaarijkseproduktie vancirca
500.000tonuien(zietabel1.1) isinhogemateafhankelijk van
buitenlandse afzet.Ongeveer80%vandeproduktie isbestemd voorde
export.Nederland isdebelangrijkste internationale aanbiedervanuien
(zietabel1.2).Debelangrijkste importlanden voorNederlandse uienzijn
West-Duitsland,Groot-BrittanniëenFrankrijk.Deafzet vanNederlandse
uienopdezemarkten stagneert delaatste jaren.Dit zouonderandere
veroorzaakt wordendoor:
eentoenamevandeproduktie endezelfvoorzieningsgraad inde
betreffende landen;
toenemende concurrentie met Spanje,Oostbloklanden en landenvanhet
Zuidelijk Halfrond;
derelatief beterekwaliteit vandedoordeconcurrentie aangeboden
uien.(VanWoerden,1987). (Tevenszouden consumentenbereid zijn
meer tebetalenvoor beterekwaliteit;ziehiervoor InterneNota345,
Consumentenonderzoek).

Tabel2.1 Debelangrijksteaanbieders vanuien opdewereldmarkt Inde
perioden 1975-1983en 1984/85 (in%)
Land
Nederland
Spanje
India
Verenigde Staten
Italië
Turkye
Mexico
Egypte

%wereldhandel In1975-1983
27,0
13,2
8,2
6,8
6,0
3,8
3,2
3,1

Bron:VonAlvensleben et.al.(1986).

%wereldhandel 1984/85
25,0
16,8
11,2
6,1
3,8
11,2
5,6

Hethandelsonderzoek omvateenbeschrijving enanalysevandegehele
afzetkolom,per schakelvanafdehandelspartners vandetelerstotenmet
dedetailhandelsfase.Hetonderzoekvormt zoeenuitbreiding ophetonderzoekvanBarisenDeGraaff (1983),waarinderelatie tussendeteleren
diensdirectehandelspartner beschrevenwordt.Tevenswildezeanalyseeen
verbreding enverdieping zijnopin1983doorhetNederlandsVoorlichtingsinstituut voorAardappelen enUien (NIVAA)gehoudenmarktonderzoek
naarhet imagovandeNederlandse uienbijhandelenhuisvrouw (NIVAA,
1983).

1.2 Analyse
Omdeanalysezoeffectiefmogelijk plaats telatenvinden,issteeds
naliteratuurstudie per teonderzoeken schakeleengestructureerdevragenlijstopgesteld,waarmeede respondentendoorLEI-onderzoekersbenaderd
zijnvooreenvraaggesprek.
Devragenlijstenbevattenvragenbetreffende deelementenvande
marketing-mix:produkt,prijs,reclameendistributie.Dezeelementenvormende instrumenten diedeondernemer tendienste staanbijhetvoerenvan
hetmarketingbeleid (naarKottier,1981).Voordemarketing vanuienen
uiprodukten houdt dit indatonder andereaandevolgendeaspectenaandachtbesteedis:
distributie:-aan-en verkoopkanalen
- activiteiten vande onderneming
- voorraadbeheer
produkt
:-perceptie vankwaliteit
-maatsortering (gradering)
reclame
:-collectieve-versus individuelepromotie
prijs
:-bepalende factorenbijaan-enverkoop
- marktinformatie
Analyse perschakelvandeafzetkolommaakthetmogelijk omeventuele
verschillen inperceptie tenaanzienvandemarketing-mix enknelpunten
tussendediverseschakels teinventariseren.
Watdepractische uitvoering betreft iseenonderscheid temaken
tussenhet inNederland enhetdaarbuitenuit tevoerenonderzoek.Voor
hetbinnenlandse onderzoekzijnkwalitatieve enkwantitatieve gegevens
vergaard,waarbijernaargestreefd istotstatistisch representatieve
resultaten tekomen.
Het buitenlands onderzoekwasbeperkter vanomvang.Indeeerste
plaats levertNederland uienaanmeerdan 100landen.Het isuiteraard
nietmogelijk inaldeze landenvraaggesprekken tehouden.Daarom isgekozenvoordriedebelangrijksteafzetlanden:West-Duitsland,GrootBrittanni'éenFrankrijk.
Indetweede plaats Iswegens gebrek aan tijd inhetbuitenland
"slechts"kwalitatieve Informatie vergaard.Daarhet echteromgesprekken
met inhogemate terzakekundigen gaat,moge duidelijk zijndathoeweldeze
werkwijze geen statistische representatief kwantitatief resultaatoplevert,opdezemanierwel inzicht intrendsenvanbelang zijndeaspecten
kanwordenverkregen.
Uitdetotalepopulatievansorteer-enpakstations vanongeveer45
iseensteekproef van18bedrijvengetrokken.Deze trekking geschiedde
zodanig datdegrotere sorteer-enpakstations relatief meervertegenwoordigdwaren,zodathetonderzoekeengrootgedeeltevande produktstroom
zouomvatten.
Uitdetotalepopulatie vanexporteurs vanuienvan138zijn10
bedrijvengetrokken.Ookhier isgeprobeerd relatief meergroterebedrijven indesteekproef optenemen.Behalvede10getrokkenbedrijven,vervullenzevenvande18sorteer-enpakstations tevenseenexporteursfunctie,zodat intotaal17exporteurs vanuien zijnbenaderd.

Na literatuurstudie engesprekkenmet deskundigen iseen vragenlijst
opgesteld dieaanenige ledenvandebegeleidings-commissie terbeoordeling is voorgelegd.
Vervolgens zijndemanagers vandegetrokkenbedrijven benaderd door
middelvaneenbriefwaaringevraagdwerd ommedewerking aanhet onderzoek.Enige dagen naverzending isvervolgens telefonisch eenafspraak
gemaakt vooreen persoonlijk vraaggesprek dat ongeveer éénuurzouduren.
Devraaggesprekken zijn steedsdoor tweeonderzoekers vanhetLEI
gehouden.
Deuitvoering vandit gedeeltevandebinnenlandse enquête liepvan
18november 1986tot enmet 5februari1987.
In juli1987iseenkorte telefonische enquêtegehoudenbijbinnenlandsegrootwinkelorganisatie8.Viergrootwinkelorganisatieshebbenaan
het onderzoekmeegewerkt.De vragenzijngesteld aandegenedieverantwoordelijk isvoordeinkoopvanuien.
Eengrootwinkelbedrijf isgedefinieerd als"eenonderneming inde
levensmiddelenbranche met zevenofmeer vestigingen" (Nielsen,in:
Saatchi &Saatchi Compton, 1986).
De organisatievorm vandevrijwillig filiaalbedrijven omvat veelal
één ofmeergroothandelaren,diemet eenaantaldetaillisten ondereen
gemeenschappelijke naamnaarbuiten treden en samenwerken
(Saatchi &SaatchiCompton, 1986).
InNederland vinden circa50%vandeconsumentenaankopen vanuien
plaats viagrootwinkelorganisaties.
Driemanagersvanaangeschreven sorteer-enpakstationskondenof
wildengeenmedewerking verlenen aanhet onderzoek.Voorhen Indeplaats
zijndrieandere sorteer-enpakstations bereid gevondenmedetewerken.
De respons bijdeexporteurswas100%.

Tabel1.3Het aantalgeënquêteerde bedrijven endedoorhen verhandelde
hoeveelheid (ton)
Totaal
aantal
bedrijven

Type

Sorteer-enpakstations
Exporterende sorteer
enpakstations
Exportears
(1000 tonenmeer)

30
16
60

Ondervraagd
aantal
bedrijven

Door ondervraagde
bedrijven verhandelde
hoeveelheid (ton)

11

186.000

7

223.000

10

122.500

De binnen deenquête vallende hoeveelheid gesorteerde enverpakte
uienbedraagt 391.000ton;dit is67%vandedoorhet PGFgeschatte totale
produktle van581.000ton.
Dedoordeondervraagde exporterende bedrijven uitgevoerdehoeveelheid uien bedraagt 306.000ton;dat is66%vandegeschatte totaleexport
van465.000ton.
Hieruit volgt dat het beeld dat gegevenwordt als representatief
aangemerkt kanworden.
Nahet samenstelling vaneenvragenlijst isvoorhet buitenlandshandelsondarzoekinoverleg met deBureau's vandeLandbouwraden teBonn,
Londen enParijs eenwerkprogramma opgesteld,waarna doorde ambassades
afspraken met de tebezoeken respondenten zijngemaakt.
In figuur 1.1 zijnde inWest-Duitsland bezochte plaatsen aangegeven.
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Figuur 1.1 Bezochte plaatsen inWest-Duitsland

De bezochte plaatsen zijnmet een .aangegeven.
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Tussen30maart en 10april 1987isdevragenlijst aandevolgende respondenten voorgelegd:
driemanagers van groothandelsmarkten;
zes importeurs/groothandelaren, waarvan vijfopeengroothandelsmarkt;
drienationale grootwinkelorganisaties;
vier regionale grootwinkelorganisaties;
tweeoverkoepelende organisaties (teweten:eenkwaliteitscontroleinstelling opeengroothandelsmarkt eneen voorlichtings-organisatie);
één industriële verwerker;
één grootverbruiker.
In figuur 1.2zijnde inGroot-Brittanniëbezochte plaatsenaangegeven.Tussen 21april en 1mei 1987isdevragenlijst aandevolgende
respondenten voorgelegd:
zevenimporteurs (groothandelaren,waarvan zesopeengroothandelsmarkt;
vijf grootwinkelbedrijven;
tweegrootverbruikers (eenziekenhuis eneen hotel);
één industriële verwerker;
medewerkers vaneen onderzoeksinstituut;
eenwetenschappelijkmedewerker vaneenuniversiteit;
eenteler;
eenteelt-voorlichter;
eenmanager vaneen telerscoöperatie.
InFrankrijk istussen25mei en27mei 1987,devragenlijst aande
volgende respondenten voorgelegd:
twee importerende groothandelaren tevens sorteer-enpakstation te
Dijon enLille;
één importerende groothandelaar opdegroothandelsmarkt teRungisbij
Parijs;
ééngrootwinkelorganisatie teParijs.
Bijaanvang vanhet handelsonderzoek inseptember 1986bleekin
Nederland weinig studie bekend omtrent deFransemarkt voor uien.Nacontact met de 1andbouw-attachéteParijs isdaarom besloten tot eenliteratuurinventarisatie aanhet CentreTechnique Interprofessionnel deßFruits
etLégumes (CTIFL)teParijs.Bovendien iseenvraaggesprekgevoerdmet
eenaandit instituut verbondendeskundige ophet gebied vanuien.Dit
bezoekvond plaatsop6en7oktober 1986.
Bijdebezichtiging vandegroothandelsmarkten inWest-Duitsland,
Groot-Brittannië enFrankrijk zijn telkensaanenkele handelaren enige
vragenmet betrekking totNederlandse uiengesteld, zondergebruikte
makenvandevragenlijsten.Tevens isdoor rond telopeneen indrukopgedaan tenaanzien vanverpakking enpresentatie.
1.3 De inhoud vanhet verslag
Dit verslag geeft inhoofdstuk tweede resultaten vanhet inNederland uitgevoerde onderzoek.Vervolgens komen inhoofdstukdriederesultatenvanhet buitenlandse handelsonderzoek aanbod.Per land volgennaeen
inleiding deresultaten,dienaarde elementen vandemarkertng-mixworden
weergegeven.
Hoofdstuk vierbevat het verslag vanhet onderzoek naarde industriëleverwerking enhet grootverbruik.
Inhoofdstuk vijf volgt dediscussie,waarinde inalle vieronderzochte landengevonden resultatenwordengeïnterpreteerd enaanbevelingen
voordeNederlandse uiensectorgegevenworden.
12

Figuur 1.2Bezochte plaatsen InGroot-Brittanni'é

De bezochte plaatsen zijnmet een .aangegeven.
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2.

BINNENLANDSHANDELSONDERZOEK

2.1 Inleiding

Het areaalwaaropmeninNederland uien teelt ligtdelaatste jaren
rond de15.000hectare.Ongeveer 12.500hectarehiervan bestaatuitde
teeltvanzaaiuien.Het overigeomvatdeteeltvaneerste-en tweedejaars
plantuien (zietabel2.1).

Tabel2.1 Het teeltareaaluien inNederland (hectare)
Produkt
Zaaiuien
Plantuien

1950
6247

1960
5407

1970

1977

8384

Totaal

1980

1985

13070
2550

10880
3179

12449
3281

15620

14059

15730

Bron:LEI/CBS.

Deproduktienamdelaatste jaren toe.Naarschatting vanhetPGF
(VanWoerden,1987)bedroeg debruto-produktieinhet seizoen1986/87,
581.000ton(zietabel1.1).Tabel2.2 laat voordeafgelopenteeltseizoenendevoorzieningsbalans vooruienzien.
Belangrijke teeltgebieden zijnZuid-WestNederland,deIJsselmeerpolders enNoord-Holland diein1981respectievelijk 39,5%,45,2%en10,1%
vandelandelijkeafzet hadden (DeGraaff, 1983).HetPGF (VanWoerden,
1987)geeft voor1986Zeeland 26%,deNoordoostpolder 29%enFlevoland19%
vandeproduktie.

Tabel2.2 Balans vanuien inNederland (1000ton)
1982/83

1983/84

1984/85

1985/86

Handelsproduktie
- zaaiuien
- plantuien
Invoer

501,8
61,3
18,4

335,6
71,3
32,6

412,1
74,7
35,6

417,0
69,0
31,9

Totaal beschikbaar

581,5

439,5

522,4

517,9

Consumptie
Uitvoer zaaiuien
Uitvoer plantuien
Industrie

55

55

55

55

467,6
49,0

9,9

316,2
57,0
11,3

362,7
64,7
40,0

333,9
59,0
70,0

Totaalverbruik

581,5

439,5

522,4

517,9

Bron:Boon (1986).

In 1981/82zettendeuientelershunprodukt opdevolgendewijzenaf:
Ongeveer 92%vandeafzet af-boerderijgingnaardecollecterende
uiengroothandel,dezogenaamde sorteer-enpakstations.met eenaan-
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deelvan81%voordeparticulieregroothandel.Deoverige 11%werd
coöperatief verwerkt.Circa 16%vandeverkopen aande particuliere
groothandelwas geregeld doormiddelvaneenvoorde zaai vastgelegd
contract.
Vijf procent vandeafzet af-boerderijwerd via deveiling verhandeld.
Circa tweeprocent leverdemendirect aandeverwerkende industrie.
Naarschatting éénprocent wordt direct aan finale consumenten
verkocht (Post et al, 1987).
Nederland kentmomenteelongeveer45sorteer-enpakstations voor
uien.DeGraaff (1983)verdeelt deverkopen overdesorteer-enpakstationsalsvolgt:
bedrijvenmetmeerdan20000tonomzet per jaar
39%;
bedrijvenmet 6000tot 20000tonomzet per jaar
22%;
bedrijvenmet 2000tot6000tonomzet per jaar
9%;
bedrijvenmet minder dan2000tonomzet per jaar
12%.
Ongeveer 15vande45sorteer-enpakstations vervullen tevenseen
functiealsexporteur.De overige 30verkopendeuienvoornamelijk aan
exportbedrijven.
Volgens deBond voorExporteurs (BVE)kendeNederland in1986,
137bedrijvendieuienexporteren.Tabel2.3 laat deverdeling naaromzet
zien.
Tabel2.3 Indeling exporteurs vanconsumptie-uien naaromzetgroottein
gewicht in1986
Omzetklasse

10000tonenmeer
4000tot 10000ton
2000tot 4000ton
1000tot 2000ton
minder dan 1000ton

Aantal exporteurs

Procentueel andeel
inexportgewicht

8
16
16
20
77

Totaal

39,8
27,4
13,5
9,1
7,0
137

96,8

Bron:BVE (1987).

InNederland worden uienvoor export gekeurd doorhetKwaliteits
ControleBureau (KCB),volgens voordeEuropeseGemeenschap geldendenormen.Bijdezekeuringwordendekwaliteitsklassen I,IIenIIIonderscheiden.Nederland kent bovendien deaanduiding IINLvoorde "betere"uien
uit klasseII.
Tabel2.4 laat deprocentuele verdeling vandediversekwaliteitsklassen overde totale exporthoeveelheid zien.Het aandeelkwaliteitsklasse Iisergklein.

Tabel2.4De procentuele verdeling vandediversekwaliteitsklassen over
detotale exporthoeveelheid
Kwaliteitsklasse
I
IINL
II

1981
0,5
67,0
32,5

1982
0,6
64,5
34,9

1983
0,6
68,2
31,2

1984
0,5
69,9
29,6

Bron:NIVAA (1985).
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In 1983heeft hetNIVAA (NederlandsVoorlichtingsinstituut voorAardappelen enUien)een telefonische enquête gehouden onder een twintigtal
exporteurs enKCB-functionarissen.In tabel2.5 staan enigeresultatenvan
dit onderzoekvermeld.Opvallend isdat naardegrootste afnemerWestDuitsland, relatief demeesteuienvankwaliteitsklasse IIgaan.

Tabel2.5 De procentuele verdeling vandekwaliteitsklassen overenkele
afzetlanden
Afzetland
West-Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanni'é
België

Aandeel IINL
45
90
85
85

AandeelII
55
10
15
15

Bron:NIVAA (1985).

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat deNederlandse handelvanmening
isdat zeindeuienexport kanmeedraaien,niet omdat de buitenlandse
afnemers deNederlandse uiengoed vinden,maar vanwegehet feitdatze
goedkoopzijn.
Vooruienkent men twee soorten afzetbevordering: individuele en
collectieve.
De individuele reclamebestaat uit depresentatie vanhet produkt
doormiddelvaneeneigenmerk,eenmerknaam, en/of eeneigenbeeldmerkop
deverpakking, eventueel ondersteund met advertenties invaktijdschriften.
Het NIVUI (eenonderdeel vanhet NIVAA)draagt sinds 1982zorgvoor
decollectieve afzetbevordering vanNederlandse uien enuiprodukten.De
activiteiten vanhetNIVUIwordengefinancieerd doorde telers (50%),de
sorteer-enpakstations (25%) ende exporteurs (25%).HetLandbouwschap en
het Produktschap voorGroenten enFruit innendegeldendoormiddelvan
heffingen.In 1985bedroeg het budget 350.000gulden (NIVAA, 1985).Het
NIVUIbeperkt zichvanwegehet relatief kleine budget tot reclamevoor
handelaren inNederland,West-Duitsland enGroot-Brittanni'é.Activiteiten
inmeer landen zoudenhet effect vandeverkoopbevordering ondermijnen.
Sinds 1986bestaat een "collectief beeldmerk":exporteursmogenbalenuien
vangoedekwaliteit naast huneigenmerk,voorzien vanhet "Hollandmerk".
Op dezemanierwilmeneenduidelijker presentatie vanNederlandseuien
bewerkstelligen.

2.2 Distributie
2.2.1 Herkomst vandedoor sorteer-enpakstations,exporteurs eengrootwinkelorganisaties verhandelde uien
Sorteer-en pakstations
De sorteer-enpakstations verhandelen circa90%vande inNederland
geteelde uien (zieparagraaf 2.1).De sorteer-en pakstations zijnte
onderscheiden inbedrijvenmet enzonder exportfunctie.Circa 35%wordt
door bedrijven zonder eigenexport verwerkt:exporterende sorteer-en
pakstations nemenongeveer 55%voorhun rekening.
Tabel2.6 laat deprocentuele herkomst vandedoorde ondervraagde
bedrijven verhandelde uienzien.
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Tabel2.6Deherkomst vandeverhandelde uien (%)
Herkomst

Zelf telen
Teler tevelde,direct
naoogst
Voorraad teler
Collega sorteer-pakst.
VeilIng

Sorteer-en Exporterende sorteer- Exporteurs
pakstatlons enpakstatlons

0

A
33
61
2

83
0

12
0

95
1

De sorteer-enpakstatlons kopen circa eenderde vanhun jaaromzet
direct naoogst bijdeteler;deze uienbewaart menophet eigenbedrijf.
De overigeuienkoopt mengedurende het seizoen uit devoorraad vande
teler;men sorteert enverpakt dezeuienenverkoopt zeopkorte termijn.
De zogenaamde directe oogstmethode oféénfase-bewaring,waarbijde
uiennadeoogst inplaatsvanophet land,kunstmatig indebewaarruimte
worden gedroogd,vindt inNederland nog slechtsopkleine schaalplaats
(bijdeze oogstmethode ontstaat inhet algemeeneenkwalitatief beter
produkt).Op debezochte sorteer-enpakstatlonswordt intotaaléénprocent viadezemethode verwerkt.Verder heeft eenbezochte exporteur
contracten met telersdiedeze directeoogstmethode toepassen.
Eenaantal exporteurswees indit verband ophet feitdat deéénfasebewaring inGroot-Brittannië opgrotere schaalwordt toegepast.Hierdoor
zoudeNederlandse concurrentiepositie opdeDuitsemarkt vanwegederelatiefminderekwaliteit vandeNederlandse uien,de laatste jarenzijn
verslechterd.
Debewaarcapaciteit isvooralle sorteer-enpakstatlons ongeveer een
derdevande jaaromzet.Dehelftwordt voordeKerst geruimd, 30%tussen
januari enapril ende rest inmei en juni.Dit betekent dat debewaarruimteniet het hele jaar volledig benut is.
Deaankoop van 12%vandeverhandelde produktiewasgeregeld door
middelvaneenvôôrdezaai geregeld contract.Deacht procent diebij
coöperaties met een leveringsplicht voorde ledenwordt verwerkt ishier
niet inbegrepen.
Debezochte sorteer-enpakstatlons met eenomzet vanminderdan
4000ton per jaarwerkenmet behulpvan commissionairs; namelijk voor60%
vandeaankopen.Degrotere bedrijvenwerkenmet eigen inkopers.
Exporteurs
De uien diedoor exporteurs verhandeld worden, zijnvoor95%
afkomstig vansorteer-enpakstatlons.De exporteurs kopen vooréénprocent opdeveilingen.Eénbezochte exporteurkoopt deuienvooreen
belangrijk gedeelte bijtelersdiededirecte oogstmethode toepassen.
Zoals hierboven vermeld maakt mendaarbijgebruik vancontracten.
Deexporteurs bewarendeuien zelden langerdan enkeledagen.
Import
De import vanuien inNederland bedraagt ongeveer 30.000à35.000ton
per jaar.Circa90%hiervanwordt doordeexporteurs ingevoerd; desorteer-enpakstatlons nemen 10%voorhun rekening.De reexport iscirca
50%.
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Grootwinkelorganisatles
De gezamenlijke omzet vandeonderzochte organisaties Is16.500ton
per jaar.Circa80%van deuienIsafkomstig uitNederland. Pergrootwinkelorganisatiekoopt menbijéén tot drie sorteer-en pakstatlons.In
sommige gevallen ishierbijsprakevancontracten; deze hebbendanbetrekking opkwaliteit,gradering enverpakking.
Indezomermaanden,wanneer ervolgens derespondenten geen (goede)
Nederlandse uienmeervoorradig zijn,importeert menuienuit voornamelijk
Frankrijk,Spanjeenhet ZuidelijkHalfrond.De import omvat ongeveer20%
vande jaaromzet.
2.2.2 Bestemming vandedoordesorteer-enpakstatlons enexporteurs
verhandeldeuien
Circa80%vande jaarlijkse produktie Isbestemd voordeexport (zie
figuur2.1).De exporterende sorteer-enpakstatlonsnemenhiervan45%
voorhunrekening.De sorteer-enpakstatlons zetten31%afaanexporteurs,diedeuienvervolgens uitvoeren.Naarmatehet sorteer-enpakstationgroter is,neemt deprocentuele hoeveelheid uien dieviaeenexporteur verhandeld wordt af.Dit betekent dat grotere sorteer-enpakstatlons
relatief meer inhet binnenland afzetten.
Veelal leverendeexporteurs het gehele groente-enfruitpakket aan
hunbuitenlandse afnemers.Daardoorgaandedoorhenverhandeldeuien
meestal alsbijlevering degrensover.
Enkele sorteer-enpakstatlons exporteren zelfnogongeveer 1%(zie
figuur2.1)naarWest-Duitsland enBelgië.Dezebedrijven zijnhierniet
als "exporteur"gekenmerkt,omdat zijleverenaanenkelekleinevaste
afnemers,waartoegeen opdeexport gericht handelskantoor aanwezig is.
De verdeling overdebuitenlandse bestemmingen inhet seizoen 1986/87
isalsvolgt:
België
1,5%
West-Duitsland
29,0%
Verenigd Koninkrijk
16,0%
Frankrijk
25,0%
Overig (voornamelijk over zee)
28,5%
Totaal

100,0%

De buitenlandsehandelspartners vandeexporteurs zijn voornamelijk
groothandelaren, aldanniet gevestigd opdegroothandelsmarkt.Bovendien
levert menvooreenkleingedeeltedirect aanDuitse grootwinkelorganisatles.
Indemeeste gevallen leverendeexporteurs algedurende lange
tijd aandeafnemers inWest-Duitsland,Groot-BrittanniëenFrankrijk,
zodat sprake isvanminofmeer vastehandelrelaties.
Bijdeafzet werkt menniet met contracten over een langeretermijn.
Figuur 2.1 laat ziendat dealdanniet exporterende sorteer-en
pakstatlons zesprocent vandeNederlandse produktie leverenaandebinnenlandse industrie enzeven procent aande levensmiddelengroothandel.
Hierbijdient opgemerkt teworden dat eengedeeltevandeverwerkende
industrie indecollecterende groothandel ge'integreerd is.
Degemiddelde levertijd van sorteer-en pakstatlons ligt ronddedrie
dagen.Indiendezebedrijven tevensexporteren levert men inhet algemeen
binnendriedagen;grotebedrijven dieniet exporteren hebben een relatief
langere levertijd.Exporteurs kunnen direct leveren.
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Figuur 2.1Het afzetpatroonvanverse uien(%)
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2.3 Produkt
Sorteer-enpakstations enexporteurs
Deverschillende bedrijfstypenstellen Involgorde van belangrijkheid
devolgendekwaliteitseisen aandedoor hen teverhandelenuien:
sorteer-enpakstations:

1°stevigheid, kleur
2°huidvastheid

exporterende sorteer-enpakstations:1°stevigheid
2°kleur
exporteurs:

1°kleur
2°stevigheid
3°huidvastheid
4°geengebreken

Hieruit blijkt dat dekwaliteitseisen perfunctie verschillend zijn:
alsmenuienbewaart,vindt men stevigheid belangrijker.Verderhanteren
exporteursmeer kwaliteitskenmerken.
Wanneermen eenpartijaankoopt vaneen teler,bepaalt mendegemiddeldekwaliteit.Hierbij streeft mennaaraankoopvanpartijenvangemiddeldkwaliteitsklasse IINL,zonderuiendie inkwaliteitsklasseIenII
ofIIIzoudenvallenuit tesorteren.Eengevolg hiervan isdat tweederde
inklasse IINLvalt.
Dehelft vandemanagers vandebezochte bedrijven verwacht dathet
zou lonenomuienvankwaliteitsklasse Iuit tesorteren.Dehandelzou
hierdoor toekunnennemen.Bovendien ismenvanmening dat ermeeruien
vankwaliteitsklasse Itetelenzijndanmomenteelhet gevalis.
Dekwaliteitsaanduiding IINL isslechts volgensdebedrijfsleiding
vandrieexporterende sorteer-enpakstations bekend inhetbuitenland.De
overige 25respondenten zeiden teverwachten dat debuitenlandse afnemers
dezekwaltiteitsklasse niet kennen.
Men isalgemeenvanmening dat dekwaliteit vanhetNederlandse produkt verbeterd moetworden.
De verantwoording vooreenkwalitatief goed produkt draagt menniet
altijd zelf.Zo legt men inveel gevallendeoorzaakvoordehuidigeminderekwaliteit bijanderen.
Telers zouden slechts opdekilogram-opbrengst perhectare letten.
Menvermoedt dat "mengen" (datwil zeggenhet combineren vaneengoedemet
eenmindergoede partij, zodat een "aanvaardbaar"geheelontstaat)vrij
vaakvoorkomt.Binnendit onderzoek (met tweederdevandeproduktiestroom)Isgeenbedrijf bezocht dat zei zelfwel eens temengen.Sommige
exporteurs zoudendeprijsvorming belemmeren doorgebruiktemakenvande
concurrentie tussende sorteer-enpakstations.
De sorteer-enpakstations proberen de telers temotiveren omuien
vangoedekwaliteit tetelendoormiddel vande "tarra-regeling"enof
teelt opcontract,waarin eisen tenaanzienvanhet televeren Produkten
staan.De tarra-regellng houdt indatmenonder eenbepaald percentage
tarra eenpremiebetaalt enboveneenbepaald percentage eenkorting
toepast.
Slechts enkele exporteurs proberenviadeprijsofviasorteer-en
pakstations Invloed uit teoefenen opdekwaliteit.Viervande28bedrijvenbetrekken dekwaliteit bijdebepaling vandeaankoopprijs.
Deexporteurs verwachten dat hunomzet toeneemt wanneer dekwaliteitseisen verscherpt c.q.dehuidigekwaliteitseisen strenger nageleefd
zoudenworden.
Eenaantal exporteurs verwacht tevenseen toenamevandehandelbij
eennauwere maatsortering (gradering).
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Grootwinkelorganisati.es
Debelangrijkste eisendiedegrootwinkelorganisaties aandeuien
stellen zijndat zehard, houdbaar envaneenegaal goudgelekleurzijn.
De respondenten zijnniet ontevreden overdematewaarinNederlandseuien
aanhuneisenvoldoen,alvindt menweldathet geenuienvan topkwaliteit
zijn.Ookoverhet bestaan vandekwaliteitsklasse IINLismenvanmatig
tot redelijk tevreden.
Eengroot gedeelte (meerdan50%)vandeverhandelde uien isverpakt
inkleinverpakking.Pergrootwinkelorganisatie zijnde verpakkingseenheden
verschillend: zevariëren van500gram tot tweekilogram.Veelalverkoopt
men ineenbepaalde verpakkingseenheid uienvaneenzekerediameter;ook
hierverschillen deorganisaties vanelkaar:zoverkoopt één ondervraagd
bedrijf deuienvan60-80mm diameter inéénkilogram-verpakking endie
van40-60mm in tweekilogram verpakking, terwijl eenanderbedrijfdit
precies omgekeerd doet.
Naast kleinverpakte uienverkooptmendeuien soms losen/of bij
prijsacties invijf kilogram balen.

2.4 Prijs
Sorteer-enpakstations enexporteurs
Bijdebepaling vandeaankoopprijskijkt menvoornamelijk naarde
dagprijs.(Slechts)vierbedrijvenkijkenmedenaardekwaliteit vande
uien.
Ookdeverkoopprijs vandeuien vandesorteer-enpakstationswordt
doordedagprijs bepaald, terwijl exporteurs bijdebepaling vande
verkoopprijs opdemarge letten.
Eén respondent noemdedekwaliteit vanhet produkt bepalend voorde
verkoopprijs.
Via vaktijdschriften enbulletin's (vanonder anderehet PGF)neemt
menkennis vanbeurskoersen envergaart menmarktinformatie. Informatie
overdagprijzen verkrijgt menvia telefonisch contact met afnemersen
collega's.Met deze informatie bepaalt menhet opkorte termijn tevoeren
beleid.
Voor het opzetten vaneengeautomatiseerd Informatiesysteem lijkt tot
nutoeweinig belangstelling tebestaan.
Grootwinkelorganisaties
Overhet prijsniveau vandeNederlandse uien ismen tevreden;men
spreekt van "werkbare"prijzen.In enkelegevallen vindt mendeprijs
zelfs telaag Inrelatie tot dekwaliteit.
De prijs Indewinkelkomt bij iedereorganisatie anders tot stand:
menwerkt met eenvastemarge,vaste prijzen over eenlange periodeofmet
weekprijzen.

2.5 Promotie
Sorteer-enpakstations enexporteurs
Dehelft vanderespondenten acht eencollectief merkpaszinvol
wanneerNederland Instaat zou zijnuienvangoedekwaliteit televeren.
Met namede laatste twee seizoenenwasdit niet het geval.Eenkwart van
derespondenten (voornamelijkmanagers vansorteer-en pakstations)
gelooft geheelniet ineenNederlandsmerk.
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Hoewelmeneennationaal beeldmerk vanwegedeminderekwaliteit van
deuien (nog)niet zinvolvindt,hebben 18vande28bezochte bedrijven
êên ofmeerdere eigen beeldmerken.
Tweederdevanderespondenten noemt snelle enstipte leveringeen
goedeeigenschap vandeNederlandse uiensector,die inhet buitenland
eventueel benadrukt zoukunnenworden.
Driebedrijvenvinden datNederland zichniet inpositieve zin
onderscheidt vanandere landen.
Grootwinkelorganisaties
Deorganisaties voerenmeerderemalen per jaarprijsacties met uien.
Mengebruikt deuiendanommensen indewinkel telokken.Menvermoedt
dat dat succes heeft.
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BUITENLANDSHANDELSONDERZOEK

3.1 West-Duitsland
3.1.1 Inleiding 1)
Tussen 1963en1982ishet verbruikvanuien inWest-Duitsland
gegroeid vancirca 200.000tot ongeveer400.000tonper jaar.Sindshet
beginvande jarentachtigheeftdevraag zichgestabiliseerd opcirca
400.000tonenlijkt demarkt verzadigd.
Momenteelbedraagt deconsumptie perhoofd vandebevolking
6,8 kilogram uienper jaar.Hiervanwordtvierkilogramdoorprivéhuishoudens gekocht;deoverige 2,8kilogramkomt voor rekening vande
vleesverwerkende industrie,depickling industrieendecatering.
De teeltvanuieninWest-Duitsland neemt toeenomvatmomenteel
circa2.500hectare,met eentotaleproduktle van80.000à100.000ton.De
deelstaatPfalz isverreweghetbelangrijkste teeltgebied.Geziendeomzet
aanuienvan400.000tonper jaar,isdeBondsrepubliek eenuienimporterendenatie.Tabel3.1 laatdatzien.

Tabel3.1 BalansvanuienInWest-Duitsland (x1000ton)
1980

1981

23
375
1
398

Produktle
Import
Export
Beschikbaar

35
366
2
399

1982

1983

33
383
3
413

1984

1985

56
349
6
399

68
361
12
417

36
361
3
395

Bron:VanWoerden (1986).

Tabel3.2 laatziendatWest-Duitsland de laatste jarenmeerdan
350.000tonimporteert.Nederland isdegrootsteaanbieder opdeDuitse
markt,hoewelhetmarktaandeel delaatste jarenafneemt.Eenmogelijke
verklaring voordezeafname isdetoenamevandeeigenproduktle ende
goedewaardering voordeuienvanandereherkomsten,waaronderSpaanse.

Tabel3.2 De invoervanuieninWest-Duitsland (tonnen)
Herkomst

1981

1982

1983

1984

1985

%

%

%

%

%

387236 100 365164 100
199026 51,4 170120 46,6
81976 21,2
94042 25,8
33085 8,5
22389 6,1
17581 4,5
22182 6,1
13010 3,4
14447 4,0

352705 100
153134 43,4
89573 25,4
25491 7,2
20190 5,7
12674 3,6

364744 100
142077 39,0
101199 27,7
24928 6,8
33545 9,2
13775 3,8

Totale
368864 100
import
Nederland 173003 46,9
85176 23,1
Spanje
48393 13,1
Italië
Hongarije 20005 5,A
296 0,0
Polen
Bron:Eurostat (EXMIS),

1) Deinleiding steunt voornamelijk opanonymus (1986A)enNIVAA (1983).
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IndeBondsrepubliekkomendeuienviadevolgendekanalenbijde
detailhandel:
degrootwinkelorganisaties (grootwinkelbedrijvenenvrijwillig
filiaalbedrijven);
importeurs engroothandelaren,aldannietopeengroothandelsmarkt.
- Grootwinkelorganisaties
Duitsland kent enkeletientallengrootwinkelorganisaties,met een
gezamenlijkmarktaandeelvancirca80%indelevensmiddelenhandel.Deze
kunnen regionaalofnationaal actief zijn.Hierbijzijnintotaalongeveer
75.000winkelsaangesloten.Alnaargelang deaard vandeorganisatiehebbendeaangeslotenwinkelseengrotereofkleinerematevanzelfstandigheid.Inhetalgemeenstreeftmennaareencentraalpergebiedgeorganiseerde Inkoop.
Degroente-enfruitinkopervaneenbepaald rayonheeftmeestaleen
grotematevanzelfstandigheid enbepaalt zo inhetalgemeenzelfbijwie
hijkoopt.
Nederlandse uienbesteltmenveelalbijexporteurs vangroenteen
fruit:deuienvormendaneenbijlevering bijdeoverigegroente-en
fruitprodukten.Alleenwanneermenprijsacties voert,loonthetomeen
transport vooralleenuienoptezetten.
VeelNederlandseuien inWest-Duitslandworden ineenzogenaamde
"gelevijfkilo-baal"verkocht.Dezevijfkilogram nettenkentmenalleen
voorNederlandseuiendieviaDuitsezelfbedieningszakenverkochtworden.
(Verder levert alleenTsjecho-Slowakijeuienin(rode)vijfkilogram
balen).Dekwaliteit vandeNederlandseuienwordt niet altijd positief
beoordeeld enprodukt indezeverpakking staatdaarom terdiscussie.
-

Importeurs engroothandelaren

De (importerende)groothandelkanmenverdelen intweegroepen:
degespecialiseerde groothandel,dieslechtsëénofenkeleprodukten
voert:
dealgemenegroothandel,diehetgehelegroente-enfruitpakketaanbiedt.
Degespecialiseerde groothandel importeert deuiendoorgaans ingrote
hoeveelheden;dealgemenegroothandelkoopt deuienmeestalalsbijlevering vangroente-enfruitexporteurs ofvangespecialiseerdegroothandel.
Veelal isdegroothandelgevestigd opeengroothandelsmarkt
(Grossmarkt).Degroothandelaren leverenaande niet-georganiseerde
detaillisten (ongeveer20.000)engrootverbruikers.
Naast devijfkilogram verpakking voorde niet-georganiseerde
detaillist,isde25kg baaleenveeldoordegroothandelverhandeldeverpakkingsgrootte.

3.1.2 Distributie
Grootwinkelorganisaties
Naar schatting vanderespondentenworden circa80%vandeinWestDuitsland verkochteuienvia zelfbedieningszaken afgezet.Uienvormeneen
basisartlkel dat tenallen tijde indewinkelmoet liggen.
Bijdezevenbezochtegrootwinkelorganisaties washetmarktaandeel
vanHollandse uien35%.Hierbijheeftmende indrukdathetNederlandse
aandeeldelaatste jarenafneemt.Dit zoutengunstevanuienuitSpanje,
hetOostblok enhetZuidelijkHalfrond gaan.Eengrootwinkelbedrijf in
Münchenkooptdelaatste tijdmeerItaliaanseuieninverband metde
hogere transportkostenvooruienuitNederland.
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Vanaf beginapril-wanneerdeeersteuienvanhetZuidelijk Halfrond
opdemarktkomen-neemthetNederlandseaandeelaf.Dit betekentdat
Nederland gedurendeherfst enwinterdusmeerdan35%levert.Indeze
periode isdevraaghet grootst vanwegede lageprijs.Bovendienneemtde
kwaliteit nadewinter snelaf.
Degrootwinkelorganisaties hebben twee totvijfexporterendehandelspartners inNederland.Gebaseerd opwederzijds vertrouwenheeftmen
doorgaansgedurende langere tijd dezelfde leveranciers.
Degrootwinkelorganisaties kopendeuienalsbijlevering.Alleen
wanneermen (prijs-)actiesmet uienvoert,zetmeneentransport van
alleenuienop.Dezeuienzijndanverpakt ingele vijfkilobalen.
Eenvrijwilig filiaalbedrijfinNoord-Duitsland neemtperweekcirca
25ton (éénvrachtwagen)uienuitNederland af.Ingevalvanactiebestelt
ditbedrijf tweevrachtwagens.Ditheeft totgevolgdat enigewekennade
actiegeenNederlandseuienverkochtworden.
Anderegrootwinkelorganisaties hebben,behalvebijacties,nooit
Nederlandse uieninhet assortiment.Inditverband ishetbelangrijk op
temerkendat alleenmet uienvanNederlandseherkomst prijs-acties
gevoerdworden.
Deviahetgrootwinkelbedrijfenhet vrijwillig filiaalbedrijf
verkochteuienmoetenverszijn.Omdeze redenhoudtmenhooguit voor
enkeledagenvoorraad;uienworden namelijk snelzacht indewinkel.De
omloopsnelheid ishoog.
Insommige zelfbedieningszaken neemtde losseverkoop (zelfwegen)
vangroente toe.Voor "conventionele"produktenalsuienzietmenhier
echternietveelin.
Importeurs/groothandelaren
Het belang vandeimporterende groothandel neemt aftengunstevande
grootwinkelorganisaties.Daardemeestegroothandelaren zelfimporteren,
isdescheiding tussenimporteursengroothandelaren vervaagd.Vanwegehet
afnemend belang vandegroothandelsmarkt wordtdespecifieke importeur
overbodig.
Bijdebezochteimporteurs/groothandelaren washetmarktaandeelvan
Nederlandseuiencirca 30%.OokhierneemthetNederlandseaandeelaf.
Net alsbijdegrootwinkelbedrijvenneemt ookhierhet aandeel
Nederlandse uienvanaf aprilaf.Menprefereert danuienvanandereherkomsten,dieopdatmoment beteraandegestelde eisenvoldoen.Vooralhet
Spaanseaandeelneemttoe.
Menheeft tweeàdrievastehandelsrelaties inNederland,gebaseerd
opwederzijds vertrouwen.Transactieswordenpertelefoongesloten.De
gespecialiseerde groothandel inuienontvangthet produkt viaspeciaal
uientransport.Voordealgemenegroothandel vormenuieneenbijlevering.
Degroothandel levert aangrootverbruikers (horeca,catering, e.d.),
dekleinedetailhandel,ambulantehandelenplaatselijke supermarkten.
Tevenskopengrootwinkelorganisaties somsopdegroothandelsmarkt.
Volgensderespondenten zouhetgrootwinkelbedrijfopdezemanierde
verkopenviaditkanaalwillenbe'invloeden.Bovendienzoumenermarktinformatieaanontlenen.Dezevermoedens zijnbijdebezochtegrootwinkelorganisatiesniet bevestigd;dezekopenbijuitzondering opdegroothandelsmarkt ombijvoorbeeld een tekort snelop tevullen.
3.1.3 Produkt
Grootwinkelorganisaties
Degrootwinkelorganisaties steldendevolgendeeisenaandedoorhen
teverkopenuien:zemoetendroog,hard,bruin,huidvast,bewaarbaaren
grootzijn.
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Alle zevengrootwinkelorganisatiesvindendatdeNederlandseuiniet
aanhuneisenvoldoet.Tweevanhennamenditopdekoop toeenvindende
Nederlandseuiinteressant vanwegedelageprijs.
Menomschrijft uienuitPolen,Hongarije enTasmaniëalsuienvan
goedekwaliteit.
Hetbestaanvaneenapartekwaliteitsklasse IINLisnietbekend.
Er bestaat een trend naarkleinverpakking.Dezekleinverpakking bevat
overhetalgemeeneenveelbeterekwaliteituien.
-

Importeurs/groothandelaren

Importeurs/groothandelaren toneneenlichtevoorkeurvoorgrotere
uien (groterdan60mm). Alle importeursbeoordelendekwaliteit vande
Nederlandse uialsniet optimaal.Bovendienheeftmensomsklachtenover
degradering.
Diversekeren isgewezenopdegoedekwaliteit vanBritseuien.Deze
goedekwaliteit verklaardemenmetdeEngelse êên-faseoogstmethode.
Dekwaliteitsklasse IINLkentmenmeestalniet.Nauitleg omtrent
bestaanenaard vandezeklassevond menditunaniem eenslechtezaak.
Dezeklasse toont duidelijk dezwaktevanNederland,namelijkhet feitdat
mengeengoedekwaliteit (=»klasseI)kanleveren.
Vaakheeftmenbehoefteaanmeerkwaliteitscontrole ophet teexporterenprodukt.Dehuidigekeuring zouonvoldoendezijn.
De importeursverhandelenvoornamelijk de25kg verpakking.Devijf
kilogram balenzoudeneenslechte zaak zijnvoorde importeurs.Dezeverpakking zoudeprijsvorming meerdanevenredig drukken (zie 3.1.3).
3.1.4 Prijs
Deprijszetting opdeDuitsemarkt vindtplaats naarvraag enaanbod.
Hierbijwordenuienvangoedekwaliteit inderegelbeterbetaald dandie
vanslechtekwaliteit.VoorNederlandse uienvanklasseII (vanminder
optimalekwaliteit)echter,wordt hetminstbetaald.Duitse inkopersgaven
toedat bijdeze uienderelatie tussenprijsenkwaliteit insommige
gevallenzoek is:2emoeten inverband metacties goedkoop zijn.Doordat
Nederland alsenigeuienvooracties levert,associeert menHollandseuien
met lageprijzen.Nederland heeft het imagogoedkoop tezijn.Eenregionaalgrootwinkelbedrijf inZuid-Duitsland kooptNederlandse uienvanwege
delageprijs.
Dit Imago isereenbelangrijke oorzaakvandatookvoorgoedeuien
uitNederland minder betaald wordtdanvoorvergelijkbarevanandere
herkomst.Andere landenwetendit enbiedenhunuienperdefinitie boven
deprijs vandeNederlandse aan.N.B.Sindsdeintroductie vandevijf
kilogram baaldoorNederland zoudeprijs steedsverder gedaald zijn.
Behalvevoordiscounters (demarkt voorklasse II)isdeWest-Duitse
markt eenkwaliteitsmarkt engéénuitgesproken prijsmarkt.Deconsument
wilkwaliteit voorzijngeld.
3.1.5 Promotie
Op devraag ofNederland zich inpositieve zinonderscheidt,antwoorddemendatdatvoorgroente Inhet algemeenwelhetgeval is,maar
vooruien niet.DeNederlandse groentesectorheeft eengoedepresentatie,
eengoedenaam,isbetrouwbaar enkent korte levertijden.Voordeuiensectorzouechterhetmanagement hiervoorontbreken.
Eenbeeldmerkvindtmeneenzinvolle zaak,mitsdeuienvangoede
kwaliteit zijnendezegedurende het gehele jaargegarandeerd is.Met
anderewoordenmenwenst kwaliteitsgaranties encontinuïteit.
Sommige respondenten (zowelgrootwinkelorganisaties als importeurs)
zouden reclameopconsumentenniveau willen.Voor supermarkten zoueen
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beeldmerk niet voldoende zijn,daaruienveelal inkleinverpakking met een
eigenmerkverkochtworden.Het verpakken inkleinverpakking vindthoofdzakelijk plaats inWest-Duitsland.

3.2 Groot-Brittannië
3.2.1 Inleiding
Sindshetmiddenvande jarenzeventigkent deBritsemarkt eenlicht
stijgendevraag totongeveer400.000tonuienper jaar.Vanaf 1975
bedraagt deeigen jaarproduktiemeerdan200.000ton.Het areaalinEngeland enWalesomvatte in1985,8.794hectare (Long, 1987).
De jaarlijkse import ligtrond de200.000ton.DeBritseexport neemt
delaatste jarentoe(zietabel3.3).

Tabel3.3 Balans vanuieninGroot-Brittannië (x1000ton)
1970
Produktie
Import
Export
Beschikbaar

1975

1981

1982

1983

1984

1985

85 1) 200 1) 2021) 2071)199,92)260,22)257,2 2)
200 1) 1451)200,7
179,3
200,1
212,0
230,6
+285

+345

6,3
396,4

9,8
376,5

10,8
389,2

15,5
456,7

14,4
473,4

1) NaarHinton(1983),
2) HCJC.
Bron:Eurostat (EXMIS).

Tabel3.4 laatziendat Spanjemet ongeveer 100.000tonper jaarde
grootstebuitenlandse aanbieder opdeBritsemarkt voor uienis.Nederland
biedt jaarlijkscirca70.000tonaanenheeft daarmeeeenmarktaandeelvan
30à35%.
Uit onderzoekvanhetNIVAA(1983)blijkt datdeEngelse enHollandse
uienquakwaliteit opéénlijnstaan.Depositie vanNederland zoudoordat
dekwaliteit vandeEngelseuienverbeterdwas,verschoven zijnnaar
"opvul1ervantekorten".
Volgens derespondenten vanhet in1986/87gehoudenbinnenlandsehandelsonderzoek isdeze positie vanwegedeminderekwaliteit,de laatste
jarenverderverslechterd (zieparagraaf 2.3.2). Dit zoumedehetgevolg

Tabel3.4 De invoervanuien inGroot-Brittannië (tonnen)
1981

1982

1983

1984

1985

%

%

%

%

%

179294 100
62168 34,7
79597 44,4
6412 3,6

200097 100
67985 34,0
97895 48,9
7522 3,8

212000 100
72224 34,1
92062 43,4
11048 5,2

230585 100
73542 31,9
10839 46,7
10867 4,7
2482 1.1
12336 5,3
3332 1,4
9147 4,0

Totale
200694 100
import
Nederland 67292 33,5
10386 51,5
Spanje
3942 2,0
Frankrijk
677 0,3
Hongarije
26 0,0
Polen
355 0,2
Australië
9990 5,0
Chili

300 0,2
1,7
577 0,3
13682 7,6
3117

761 0,4
5,4
0,6
0,8

10892
1266
1505

340 0,2
5,4
0,5
4,6

11358
1056
9800

Bron:Eurostat (EXMIS),
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zijnvanhet éénfaseoogstsysteem (of:directe oogstmethode),dat In
Groot-Brlttannlëwordt toegepast.Bijdeze oogstmethodewordendeuienmet
behulpvansterke verwarmingsapparatuur indeschuurgedroogd inplaats
vanophet land,zoalsInNederland hetgeval Is.Bijdit systeemverkrijgtmenuienvanbeterekwaliteit.InGroot-Brittannië zou20%opdeze
maniergeoogstworden.
InGroot-Brittannië komendeuienviadevolgendekanalenbijde
detailhandel:
1
degrootwlnkelorganisaties;
2
Importeursengroothandelaren,aldannietgevestigd opeengroothandelsmarkt.
ad 1DeBritsegrootwlnkelorganisaties zoudenuit loyaliteit entraditie,
devoorkeurgevenaanEngelseuienbovenNederlandse.De penetratie
vanNederland inditafzetkanaal ishierdoormoeilijk.
ad2HetNIVAAonderscheidt deimporteursengroothandelaren opdegroothandelsmarkt naar "primary"en "secondary"wholesalers.Deprimary
wholesalers-waarvan eréénof tweepergroothandelsmarkt
zijn-importeren deuien,slaanzeeventueelopendragenzorgvoor
deverderedistributie naaronderanderedesecondarywholesalers.De
secondarywholesales biedenhetcompletegroentepakket aan.Deprimarywholesalerszijnsomsgespecialiseerd inalleenuien.
Aukema (1984)schat datdebestemming vandeinhetVerenigd
Koninkrijk geteeldeuienalsvolgt Is:
40%naar grootwlnkelorganisaties
30%naar groothandelsmarkten
13%naardecatering
7%naar industriële verwerking
10%voordeinmaak (pickled onions)
3.2.2 Distributie
Grootwlnkelorganisaties
Naar schatting vanderespondentenwordt inGroot-Brittannië ongeveer
dehelft vandeverhandelde uienvlagrootwlnkelorganisaties verhandeld en
isditaandeelgroeiende.Uienvormeneenbasisartikel dat tenallentijde
indewinkelmoetliggen.
De vijfbezochte grootwinkelbedrijven betrokkenvoornamelijk uienvan
BritseenSpaanseherkomst.Paswanneerdezeuiennietmeervoorradig
zijn,neemt menuienvanandereherkomst Inhetassortiment.Vanwegehet
jaargetijdewaarindit zichvoordoet,betreft dit voornamelijk uienvan
het Zuidelijk Halfrond.Het aandeelNederlandse uien indeBritsegrootwlnkelorganisaties isklein(hooguit enkele procenten), terwijlditaandeelbijdrievandevijfdelaatste jaren isafgenomen.Eénbedrijf heeft
nooitNederlandse uienverkocht.Slechtsbijeenorganisatie diezich
richtopeenprijsmarkt ennietophet verkopenvaneenkwallteitsprodukt,
ishetNederlandseaandeelstabiel.
Nederlandsproduktwordt alleengebruiktwanneerhet echtnietanders
kan. In tegenstelling totbijvoorbeeld Spanje,kentNederland ookgeen
vasteleverschema's.
Degrootwinkelbedrijvenkopendeuiencentraal in,waarna zeoverde
verkooppuntengedistribueerd worden.Bijdecentrale inkoop zijnslechts
éénofenkele "decision-makers"betrokken.Een relatiefkleinaantalpersonenbeslist duswelkeuiengekochtworden.
Menkoopt rechtstreeks vanbinnenlandse sorteer-enpakstations,
importeursofdirect vanbuitenlandse exporteurs,waarmeemenveelal
gedurende lange tijd eenhandelsrelatie heeft.DeBrittenzijnloyaal.
Slechtsbijuitzonderingkooptmenopeengroothandelsmarkt.
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Groothandelaren/importeurs
Volgensderespondenten neemthetbelang vandegroothandelsmarkt af,
doordat meervlagrootwlnkelorganlsatles wordtafgezet.
Vijf vandezevenbezochte respondentenopeengroothandelsmarkt zijn
als "primarywholesaler" tebetitelen;zijdragendusonderanderezorg
voordedistributie vanuien overdegroothandelsmarkt.
Ookvoordegroothandelaren en importeursvormenGroot-Brittanni'éen
Spanjedebelangrijksteleveranciers vanuien.Vier vandeachtgroothandelarenverhandelenvoor20%Nederlandse uien,zodathet aandeelbijde
bezochtehandelarengemiddeld 10%is.HetNederlandsemarktaandeel zoude
laatste jarensteedsmeerafnemen.Menverhandelt Nederlandse uienter
opvulling vandemarkt,omdecontinuïteit teverzekeren.Delaatste jaren
maaktmenvoordatdoelechter steedsmeergebruik vanuienvoorandere
landen;namelijk uienvanbeterekwaliteit.
Debestemming vandeopdegroothandelsmarkten verhandeldeuienwas
alsvolgt:
30% groentespeciaalzaken
30% catering
35%secondarywholesalers
5%(plaatselijke) zelfbedieningszaken
Net alsbijdeaankoop,hebbendegroothandelaren gedurende lange
tijddezelfdeafnemers:eenhandelsrelatie gebaseerd opwederzijdsvertrouwen.
3.2.3 Produkt
Hetgrootwinkelbedrijf steltdevolgendeeisenaanuien:zemoeten
"uiteraard"hard,schoon,rond engezond zijn.Verder isopvallend datmen
veelbelanghecht aaneengrotediameter.Behalveeencash&carrybedrijf
wilmenuienvanminstens 60mmdiameter.Degrootwlnkelorganlsatles dicterendegewenstekwaliteit.
Menverkoopt deuien ineigenkleinverpakking:optrays,oprijstrak
ineennetof ineenéén of tweekgnet.
Ookdegroothandel legt veelnadruk opgrote uien.Degemiddeldgeprefereerdediameter opdegroothandelsmarkten bedraagt 80mm.Degroothandelverhandelt deuien in20of25kgbalen.
Het verschil insmaak tussenSpaanse enNederlandse uien isbijalle
respondentenbekend.Opeencash&carry bedrijf navindenallebezochte
handelarendatdeNederlandse uiniet aanhuneisenvoldoet.
Demeeste respondentenkennendekwaliteitsklasse IINLniet.Menis
unaniem niet indezeklassegeïnteresseerd:deze zou juistdezwaktevan
Nederland tonen,omdathet niet instaat isechtgoedeuien tetelen.
3.2.4 Prijs
Inhet algemeenwordt vooreenbeterekwaliteit eenhogereprijs
betaald.Het belang vandeprijs isechterafhankelijk vanhetafzetkanaal.Zo Isvooreendiscount organisatie deprijshetbelangrijkst,terwijlanderegrootwinkelbedrijveneerst naardekwaliteit endecontinuïteit vandeleveringenkijkenendanpasnaardeprijs.
Deprijsdiedeconsumenten indewinkelmoeten betalen isafhankelijkvaïdepresentatie.Bijhet grootwinkelbedrijf bestaat de indrukdat
consumentenbereid zijnmeer tebetalenvooreenmooieofbijzondere presentatie.
DeprijsvanNederlandse uienvindtmenfair.
3.2.5 Promotie
Tweerespondenten (eenmanagervaneencash&carry-grootwinkelorganisatieeneensecondarywholesaler)warenvanmening datNederland zich
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inpositieve zinopdeuienmarkt onderscheidt.De overigenvondendat
Nederland zichwelonderscheidt opdegroentemarkt (CBT-presentatie),maar
dat dat opdeuienmarkt niethet gevalis.Mendenkt dathet Nederlandse
uiensectorhiervooraangoedmanagement ontbreekt.
Sommigegroothandelaren achteneennationaalbeeldmerk zinnig,mits
dekwaliteit vandeuiengoed is.Hetgrootwinkelbedrijfheeft eeneigen
presentatie endaaromgeenbelang bijeen "HoHand"-beeldmerk.

3.3 Frankrijk
3.3.1 Inleiding
Debinnenlandse omzet aanuien inFrankrijk tussen 1962en1980ligt
rondde270.000tonper jaar.Tabel3.5 laat ziendat de jaarlijksebinnenlandse produktie indie20jaargestaag afnammet intotaalongeveer
90.000ton,terwijl deinvoer toenam.De laatste jarenneemtdebinnenlandseproduktieweertoe.Zo bedroegdeproduktie in1985naar schatting
200.000ton.Het areaalbedraagtmomenteel circa7.800hectaren.

Tabel3.5 Balans vanuien inFrankrijk (tonnen)
1962
Produktie
Import
Export
Beschikbaar

227000
51233
8321
269912

1965
198700
61324
5547
254477

1970

1975

190000
98837
8448
280389

133000
105417
5739
277678

1980

1985

139897
129641
16574
252964

200000
153033
26916
325000

1)
2)
2)
1)

1) Schatting.
2) Surostat (EXMIS),
Bron:CTIFL,SCEES.

Gelijktijdig metdeproduktiestijging isookdeexport toegenomen,
zijhet inminderemate.De (toenamevande)export betreft voornamelijk
(90%)vroegeuienuideCamargue.Vrijweldegehele oogstuitdeCamargue
(1984; 30.000ton)wordt geëxporteerd.Dezeoogst vindtplaatsvanafeind
mei totenmethalf juli;deuienzijnslechtsenkelewekenhoudbaar.
Nederland neemt delaatste jarenongeveerdehelft vandeFranse
import voorzijnrekening.Spanje levert+30%enItalie+15%.Tabel 3.6
laatdatzien.
HetNederlandse aanbod vindt voornamelijk plaatsvanafhalf augustus
totmidden juni,met eenpiek inmaart enapril.SpanjeenItaliëzetten
vooralvanmei totnovemberveel InFrankrijkaf.

Tabel3.6 De invoervanuien inFrankrijk (tonnen)
Herkomst

1981

1982

1983

1984
%

%
Totale
131308 100
import
Nederland 51246 39,0
Spanje
3477326,5
Italië
3554827,1
Bron:Eurostat (EXMIS),
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1985

129275 100
6079747,0
2896822,4
3271825,3

153472 100
8480955,3
3854825,1
2568916,7

141879 100
7705354,3
3904327,5
1765612,4

%
153033 100
6963245,5
4646130,4
2664217,4

Buitenlandse aanbieders exporteren rechtstreeks naar importeursal
danniet opdegroothandelsmarkten ofnaargrootwinkelorganisaties.De
importeurs opeengroothandelsmarkt verkopendeuienaandegroothandel,
dieopzijnbeurt dekleinedetailhandel,deambulante straathandel,
marktventers engrootverbruikers vanuienvoorziet.Grote importeurs zijn
behalve opRungisnietop eengroothandelsmarkt gevestigd.Dezegrote
importeurs leverenookaangrootwinkelorganisaties.
Deafzet vangroente-enfruitaandeconsument vindt voor30%plaats
viadestraatmarkt,voor8à10%via (gespecialiseerde)groentewinkelsen
voor50%viadesupermarkt.InParijswordt relatiefmeerbijdegespecialiseerde groente-enfruithandel (marchés,specialistes)gekocht.
(Brossard, 1985).
3.3.2 Distributie
Het bezochtegrootwinkelbedrijfverkochtweinigNederlandse uien;het
betrekt deuienvanandereherkomst kleinverpakt vanimporteurs.
De importerendegroothandelaren kopenafhankelijkvanhet jaargetijde
Nederlandseuien.Zokochten tweebezochte importeurs tevensvansorteerenpaks'-iationsvooral indeperiode februari-meiNederlandseuien.Men
heeft telkenstweeminofmeervasteNederlandse leveranciers vanuien.
Debezochte importerende groothandelaren opRungisheeft alsafnemers
vooralanderegroothandelaren opRungisencateringbedrijven.Detwee
sorteer-enpakstations leverenvooralaangrootwinkelbedrijven,maarook
aangrossiers.
He:aandeelNederlandse uienisconstant.
3.3.3 Produkt
Grootwinkelbedrijf
De verkoopviazelfbedieningszaken heeftgevolgenvoordekwaliteit,
degradering endeverpakkingseisen.Zo stelthetbezochtegrootwinkelbedrijf devolgendeeisen:
deuienmoetenhard enhoudbaarzijn;
de idealegradering is55-60mm;
menverkoopt deuienalleen inkleinverpakking; degrootsteverpalckingseenheid iséénkilogram;
dekleurvandeverpakking moetdekleurvandeuienbenadrukken.
DeNederlandse uienkunnennietaandeze eisenvoldoen;zezoudenmet
namevaaktezachtzijn.
Biideeisen tenaanzienvangradering zoumengraag ziendathet
binneneenpartijtoegestaneverschil indiameter van20mmop10mm
gesteld werd.Ditversterkt deuniformiteit enzou zodeverkoopstimuleren.
Importerende groothandel
Deeisenvande Importerende groothandel betreffendehardheid en
vooral de kleurvandeuien.Menwileengoudgele ui.Volgensderespondentenbestaat ereentendensnaargrotere uien (+70mm). Tevensneemthet
aandeeluiendat inkleinverpakkingwordt afgezet,toe.Zoverkoopt eenan
debezo.'.hteimporteurs tevenssorteer-enpakstation70%Inéénkilogramverpakk ngen20%intweekilogramverpakking.
Me1:dekwaliteit vandeNederlandseuiheeftmengeengroteproblemen:inhet ongunstigegevalzeimendeze "nietelk jaar"goed tevinden.
Dekwal teltsklasseIINLkentmenniet envindtmendanookoverbodig.
Opvallend Ishet slechte imagovanSpanje.Menonderscheidtde
Spaanseuiniet naar smaakvandeNederlandse,maar vindt deSpaansete
waterig,tezacht,teslecht opmaatgesorteerd entewisselend vankwali31

teit.Het IsIndit verband niet onmogelijk dat mendeSpaanseexportpolitiek-die inFrankrijk negatief beoordeeld wordt -verwart metde
kwaliteit vandeSpaanse produkten.
3.3.4 Prijs
Overdeprijs isalleenmedegedeeld datdeze net alsalleandere
groenten viavraag enaanbod tot standkomt.DeprijsvanNederlanseuien
beoordeelt meeralsnormaal.
3.3.5 Promotie
OverdeNederlandse groente-produkten denkt mengunstig; ditgeldt
ookvooruien.
De importerende groothandelaren dievoor eenbelangrijk gedeelte
grootwinkelbedrijvenvanuienvoorzien, zeggengeenbehoefteaaneenbeeldmerk tehebben:deuienworden immers ineigen kleinverpakking verkocht.
Opmerkelijk isdat hetbezochtegrootwinkelbedrijf,hetNederlandse beeldmerk positief beoordeelt,omdat het een indexvoorkwaliteit zoukunnen
zijn.
Een sterkpunt vandeNederlandse groentesectorvindt mendegoede
organisatie.Indit verband noemdemen somsdemindere organisatie vande
Spaanse groentesector.
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4.

HETINDUSTRIEEL-ENGROOTVERBRUIK

4.1 Inleiding
Onderzocht zijndegroottevanendeontwikkelingen indeuienmarkt
voordecategorieëngrootverbruik en industrieelverbruik.Onderhet
grootverbruikwordenzowelcommerciële instellingen (horeca,bedrijfskantines,levensmiddelenbedrijven)alscollectieve instellingen(ziekenhuizen,bejaardentehuizen,kazernes)verstaan.
Industrieelverbruik bevatbedrijvendieuienschillen,drogen,frituren,diepvriezen,conserveren enconcentreren.

4.2 Marktgrootte
Terbepaling vandegrootte vandeafzonderlijke verbruikersmarkten
dient eersthet totaleverbruik berekend teworden.Het totaleverbruik
wordt berekend doordebinnenlandse produktie (P)tevermeerderenmetde
Invoer (I)enteverminderenmetdeuitvoer (U).Vandeze produktie zijn
desorteer-enbewaarverliezen reedsafgetrokken zodatdezogenaamdehandelsproduktie resteert.
Totaalverbruik=P (gecorrigeerd)+I-U
Erwordendrieverbruikscategorieenonderscheiden:
huishoudens;
industriëleverwerkers;
grootverbruikers.
De eerstecategorie,dehuishoudens,wordtmeestalalsvolgtberekend.Uitgegaanwordt vandeverseui-consumptie Inkg perhoofd,verkregenuit panelgegevens (dat iseenanderewerkwijze danhet totaleverbruik
delendoorhetaantal Inwoners).Dehoofdelijke consumptiewordt daarna
vermenigvuldigd methetaantal Inwonersvanhetbetreffende land,waaruit
vervolgens het versverbruik vandehuishoudens resulteert.
Indienmogelijkkandetweedeverbruikerscategorie -de industriële
verwerkers-uit destatistiekenwordenafgelezen,waarna dederdecategorie-degrootverbruikers- alscomplement overblijft.Moeilijkerwordt
hetwanneerhet industriëleverbruik nietbekend is.Er resterendantwee
categorieëndienietafzonderlijk bepaald kunnenworden.
Onderstaand tabel4.1 geeftdegroottevandeverschillendeverbruikscategorieenindelandenDuitsland,Groot-Brittannië,Frankrijken
Nederland aan.

Tabel4.1 Ui-verbruik (vers)percategorie indiverse landen
Totaal

%

1)
Duitsland 2)
Groot-Brittannlé 2)
Frankrijk 3)
Nederland 4)

431
368
228
115

100
100
100
100

Huishoudens

269
258
148
555)

%

Industrie

%

Groot- %
verbruik

65
70
65
48

ca.66

16
17
13
52

78
19
45
13
50
22
555)48

65
30
60

3) 1981.
1) (x1000ton).
2) 1982.
4)
5) Inclusief grootverbruik.
Bronnen:ZMP,HCIC,Eurostat,CTIFL,PGF,Boerderij(V/dWielen),
Kerr&Tilston.

1985.
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Tabel4.1 IsIndicatief.Harde cijfers omtrent degrootte vandeze
verbruikerscategorieën zijnvaakniet voorhanden.Gesteld kanwordendat
het grootste gedeelte vandeuienconsumptie indehuishoudens plaatsvindt.
Het resterende deelwordt inGroot-BrittannlëenNederland meerindustrieel,en Inbeide andere natiesmeer institutioneel verbruikt.

4.3 Markttendenzen
4.3.1 West-Duitsland
Het grootverbruikerssegment is indeBondsrepubliek omvangrijk.Het
land iseenbelangrijk vakantieland, buitenshuis eten isergpopulairen
velewerknemers etendagelijks eenwarmemaaltijd ineenbedrijfskantine.
Voorhet grootverbruik isdeuieenproduktwaarmenweinig eisenaan
stelt;menkoopt deuiongeacht desoort,mitsdekwaliteit redelijkis.
Debelangrijkste eisdiemen stelt Istenaanzienvandediameter.Menwil
grotevasteuien,daardezegemakkelijker tebewerken zijn.Aanhet
uiterlijkvandeuistelt mengeenhogeeisen.
De bezochte grootverbruiker kocht zijnuien inviadegroothandelsmarkt.Eenregelmatige levering vanverseuien isbelangrijk.Vande
gebruikteuiendoordegrootverbruikers Is92%vers,4%gevroren,4%gedroogd (Grootverbruikersmarkt inDuitsland).
Een tweede grootverbruiker betrok zijnuienvoor50%reedsgeschild
uitNederland.Debelangrijksteelsbetreft hierde smaak.DeNederlandse
uienvoldoenaandezeels.
Geendermarktsegmenten verandert aanzienlijk.Wel treedt ereen
lichteverschuiving op indewijzewaarop uiengebruikt worden.Eris
vraag naarmeergeschilde uien,dit gaat tenkostenvandeafzet vanverse
uien.Van eensubstantiële afzetvergrotlng isechtergeensprake.
4.3.2 Groot-Brlttannië
Het grootverbruikerssegment inGroot-Brlttannië isduidelijk kleiner
dan InDuitsland.Een sterke uitbreiding vandit segment wordt nietverwacht.Degemiddelde Britse consument iszeerprijsgevoeligwanneerhet
gaat overbuitenshuis eten (!).
Demarkt indesector vangoedkope meeneemrestaurantslijkt haarverzadigingspunt tehebbenbereikt.
Het grootverbruikgebruikt inde regelverse onbewerkteuien,die
goed vansmaak,grootte enhardheid moeten zijn.Degrootste verbruikers
zijndebedrijfskantines.Indehotels enrestaurants prefereert menhet
werkenmet verseuienbovenhet gebruik vanreedsgeschilde uien,alof
niet Inschijvengesneden ofgesnipperd.Toch bestaat ereen toenemende
matebehoefteaandeze voorbewerkte uien.
Deverwerkende industrie prefereert ronde,bleke enzlektevrijeuien.
De smaakengrootte zijnbelangrijk.De "pickling"-industriebiedt momenteelgéénmogelijkheden tot uitbreiding.
Eenaanzienlijke afzetvergrotlng vanNederlandse uien Indezebeide
marktsegmenten isniet teverwachten.
4.3.3 Frankrijk
Degrootverbruikersmarkt (GV-markt)Iseenmarkt diezichpositief
ontwikkelt.DeFranseGV-markt Isverrevanhomogeen.Het aantalmaaltijdengenoten bijcommerciële instellingen Issterk toegenomen.Verwacht
wordt dat deze ontwikkeling zaldoorzetten (CTIFL).
Het aandeelvanuienbestemd voorde industrie isgestegenvan 11%in
1980(15.000ton)naar 19%in 1985 (41.000ton).
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DeFranseGV-marktbiedt geringemogelijkheden tot rechtstreekse
levering vanNederlandseuien.Vooralsnog isleveringviade inbelang
afnemendegroothandelsmarkten deenigeweg.
4.3.4 Nederland
Degrootverbruikersmarkt inNederland isstabiel.Hetverbruikvan
uienbijzowelcommerciëlealscollectieve instellingenneemtniettoe.
UitzonderingenhieropzijnhetFastfood-ketenvanMcDonalds endeACrestaurants.Devraag naargrote (groterdan50mm), geschildeengesneden
uienishierenorm toegenomen.Ookeldersprefereertmendegrotereui
(groterdan50mm).
Hetverbruikvanuienindeindustrie neemttoe.VandeNederlandse
zaaiuienproduktiewordt ruim11%(60.000ton)hier telande industrieel
verwerkt.Ditgebeurt doorcirca 10bedrijven.
InNederland toegepasteverwerkingsmogelijkhedenvooruienzijn:
a. Produktenafgeleidevanverseuienmet ongeveergelijkgebruik,te
wetengeschildeuien,gesnedenuien,geconserveerde uienen
diepgevrorenuien.
b. Gedroogdeuien:vriesdrooguitjes,gedroogdeuienschijven,gedroogde
gebakkenuiensnippers,gefrituurde uienenuienpoeder.
c. Vloeibareprodukten:uienolie,uienconcentraat.
Deafzetperspectievenvandeverschillende verwerkingsprodukten zijn
nogal uiteenlopend.
Hetmeesteperspectief biedendeproduktendieafgeleid zijnvan
verseuien.Eenbedrijf inNoord-Brabant zet jaarlijks25.000tonverwerkteuienaf,waarvan eenflinkdeelbestaatuit zoetzure (geconserveerde)uiensnippers.
Ookeenbedrijf inWezepisoptimistischoverdemogelijkhedenen
denkthieropcirca5.000- 10.000tongeschildeuienaf tekunnenzetten.
Afnemersvandit laatsteprodukt zijndehorecabedrijven,grootketens,
visinleggerijen,soepfabriekenenz.Watdeafzetvergroting betreft vande
totalehoeveelheid zaaiuienkangesteldwordendatdegeschildeuiendaartoemaarvooreengedeeltebedrijdragen,omdat ookverseongeschildeen
gedroogdeuienverdrongenworden.
Voordegedroogdeuien leekeengrote toekomst tezijnweggelegd.
Rekenkundig gezienisdatookzo,wanneermenweetdatdeEG jaarlijks
18.000- 20.000tongedroogdeui-produkten importeert (overeenkomend met
ongeveer 180.000tonversprodukt);echter financieel-economischgezien
blijkt datbijdehuidigeUS-$-koershet nietaantrekkelijkisomuiente
drogen.Intabel4.2 istezindatdehandelsstromenookvrijstabiel
blijven (concurrentiemetCalifornie ishevig).

Tabel4.2 EG-handelsbalansgedroogde uien,hoeveelheid (H)intonnen,
waarde (W)in1.000gulden,1980tot1986
1980
20000
65100

1981
19100
77200

Invoer
uit 3elanden
Uitvoer
naar3e landen

H
W
H
W

Exportsaldo

H -19100 -18500
W -61000 -73200

900

600

4100

4000

1982

1983

1984

1985

17200 17200 18500 17600
96300 102800 108200 101100
500
500
500
660
3800
3900
3900
5000

1986

16600
70200
760
4700

-16700 -16700 -18000 -16940 -15840
-92500 -98900-104300 -69100 -65500

Bron:Eurostat (Exmis).
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Ook eenverwerkingsbedrijf inZeeland heeftdit ondervonden.In1986
dachtmennog20.000-25.000tonversprodukt tedrogen;deze activiteit
isvoorlopig stopgezet.Hetdrogenvanuienwordtwellicht inde toekomst
interessanter,wanneer:
het drogestofgehalte verhoogdkanworden;
minder schilverliezendoorverbeterde schiltechnieken zullenplaatsvinden.
Het vriesdroogproces isdoorhetgrote energieverbruik ergduur,de
kwaliteit iserggoed.Eenefficiënteretechniekkanookhier totbetere
resultatenleiden.
Uienpoederwordtbijnageheelafgezet inde levensmiddelenindustrie
omdaarsmaakengeuraandeproduktentegeven.
Tenslottewordt Intabel4.3 eenoverzicht gegevenvandeNederlandse
handelsbalans vangedroogdeuien.Hier iserookeenstabielesituatie,
maarwelmet enormefluctuaties Inhet exportsaldo,waarschijnlijkals
gevolgvanvoorraadmutaties.
Tabel4.3 Nederlandsehandelsbalans gedroogdeuien,hoeveelheid (H)in
tonnen,waarde (W)en1000gulden,1980tot1986
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

H
W
H
W

4400
13700
2000
8400

3900
15600
3600
16100

3100
19100
2200
12800

3200
19200
600
5600

3300
19000
1200
6300

3600
18500
1100
8300

2900
12700
1500
8800

Exportsaldo H
W

-2400
-5300

-300
500

-900
-200

-2600
-13000

-2100
-12700

-2300
-10200

-1400
-3900

Invoer
Uitvoer

Bron:Eurostat (Exmis).
De laatsteverwerkingsmogelljkheid,deverwerking vanuientot
vloeibare produkten,iseenactiviteit diealenige jarendooreenbedrijf
ins'-Gravenpolder wordt verricht.Hierbijworden zo'n14.000tonverse
uienverwerkt totolie enconcentraat voor levensmiddelenindustrie.Hierbijbestaat eenvrijstabieleafzetmarkt.
Dekwaliteitseisen diedeverschillende bedrijven stellenaande
industrieel teverwerkenuien zijnInhet algemeendat dezeuien:
inwendig gezond zijn;
groot zijn (meerdan50mm);
eengoedevormhebben (plataandebasisenvanbovenspits
toelopend);
goed hard zijn.
Kleurafwijkingen,kaalheid enkleine uiterlijkebeschadigingenzijn
géénprobleem.
Voor uiendiegedroogd worden isdaarnaast hetdrogestofgehalte van
belang,evenals goedebewaareigenschappen.
Voorui-produkten afgeleid vanverseuienspeelthet drogestofgehalte
geenrol,welmoetendeuien perfectgeschild zijn.
Indetoekomstmag verwacht wordendatdevraag naar/vanverseuien
afgeleideproduktenzal toenemenvanwegehet zogenaamdeconveniencekarakter vandezeprodukten.Wanneerdetechniek erin slaagt dezeproduktenopde juistesmaak,kleurenconstitutie tehoudendanligthiereen
grotemarkt.
Voordeverwerklngsprodukten (categorie bencvandeinNederland
toegepaste verwerkingsmogelljkheden)isopkorte termijnniet eendergelijkegrotevraagtoename teverwachten (zieonderandere tabel4.4).Op
lange termijnkandeveredelingwellicht toteen innovatievedoorbraak
leiden,die tot eenuimet eenhoogdrogestofgehalte enmetminderschil-
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verlies zalkunnen lelden.Hetdrogenvanuienwordtdanwééraantrekkelijk,waardoornieuwe produktenbijvoorbeeld hetgebruik insnacksmeer
totontwikkeling kanwordengebracht.De technologische ontwikkeling
speeltmedeeenrol.

Tabel4.4 InvoervangedroogdeuiendoordeEG-lidstatenintotaliteit,in
1000tonnen,naarherkomstland, 1980totenmet 1986
1980

VS
Egypte
Hongarije )0ost
Roemenië
)Europa
Joegoslavië )
Polen
)
Nederland

BRD
Frankrijk
China
Syrie
Overige landen
Totaal

7
5
2)6
4)
0)
0)
2
1
1
1
1
0
24

1981

6
6
1)3
2)
0)
0)
3

26

1982

7
5
2)3
0)
1)
0)
2
1
1
1
1
2
23

1983

1984

7
5
2)3
0)
0)
1)

7
5
2)3
0)
0)
1)

0

0
3

20

22

1985

7
3
2)4
0)
1)
1)
1
1
2
1
0
3
22

1986

6
4
3)4
0)
1)
0)
1
1
2
1
0
2
21

Bron:Eurostat (Exmis)
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DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN

-

Algemeen

Nederland Isdegrootste aanbieder opdewereldmarkt voor uien.De
marktaandelen Indebelangrijksteafzetlanden (West-Duitsland, GrootBrittannië enFrankrijk)nemenechterafalsgevolg vaneen toenamevande
produktie indeze landen, toenemende concurrentie met andereaanbiedersen
derelatief beterekwaliteit vandedoordezeconcurrenten aangeboden
uien.
Dekwaliteitsperceptie vanNederlandse uienbijdebinnen-enbuitenlandsehandel Is laag.Dit ishet gevolg vandeniet optimalekwaliteit
vandeuien (ze zijnniethard genoeg,niet vandegewenstekleur,degradering isniet altijd juist)envanhet niveau vandeNederlandsemarketing.DeNederlandse handel inuienkent een lage marketing-inspanning
(public relations,reclame, informelecontacten,service)enlegtde
nadrukvooral opdelageprijs.Hierdoorheeft Nederland eengoedkoop
Imago,met alsgevolg een lagekwallteitsperceptie.WilNederland toonaangevend opdeuienmarkt blijvendanishet noodzakelijk uienvanbetere
kwaliteit aan tebieden enmeeraandacht aanmarketing tebesteden.
Distributie
Circa tweederdevande jaaromzet vande sorteer-enpakstations
wordt gedurende het seizoengekocht uit devoorraad vandeteler.Dit is
zowelaantrekkelijk voorde teler,die opdezemanier zijnprodukt ineen
periodemethogere prijzenkanafzetten,alsvoor het sorteer-enpakstationdat deverantwoording voordepartijniet hoeft tedragen.
InGroot-Brittannië oogst men20%vandeproduktiemet dedirecteoogstmethode.Hierdoor Isdegemiddeldekwaliteit vandeBritseuienbeter
dandie vandeNederlandse.Ook inWest-Duitsland verklaart mendebetere
Britsekwaliteit doorde toepassing vandeéénfase-bewaring.Het verdient
omdeze redenaanbeveling dedirecte-oogstmethode inNederland meer toete
passendanmomenteel het geval Is.
IndeGrower van29januari 1987 (Long, 1987)istelezenhoe Inhet
Verenigd Koninkrijk telers zelf opeengoedkopemanierde directe-oogstmethode toekunnenpassen.Medegezienhet feit dat inNederland vaakuien
bijtelersopgeslagen zijn,lijkt een studie naardemogelijke toepassing
vandeze techniek inNederland gewenst.
De teelt opcontract isde laatste jarenafgenomen.VondDeGraaff
(1983)in 1981/82nog 16%contractteelt, in 1986/87ginghet nog om12%.
Het verdient overweging doordesorteer-en pakstations omdeteeltop
contract uit tebreiden;met contractenkanmen immers eisen stellenaan
deteeltwijze (stikstofgift,beregening, e.d.)endusdekwaliteit vanhet
af televeren produkt be'invloeden.Op dezemanier zoueenverbetering van
dekwaliteit kunnen ontstaan.
Het belang vandeverkoop vanuienvlagrootwinkelorganisatiesneemt
toe.InWest-Duitsland wordt reeds80%viadit kanaalverkocht; inGrootBrittannië enFrankrijk 50%.Als gevolg hiervan neemt vooral IndeBondsrepubliek enhetVerenigd Koninkrijk het belang vandegroothandel -al
danniet opeengroothandelsmarkt -af.Tevenswordt de specifieke importeur overbodig.
Deze ontwikkeling brengt eisenaanhet televerenproduktmetzich
mee:veel grootwinkelorganisaties willenkwalitatief goede produkten
verkopen,meestal inkleinverpakking (êénàtweekilogram).Deomloopsnelheid vanklelnverpakte uien Ishoog; ditkomt deversheid tengoede.
Bovendien heeft eengoed enmooi verpakt produkt meer toegevoegdewaarde,
enverkoopt het zichzelf.Nederland speelt hiernogonvoldoende op
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in: het levert voornamelijk uien in25kilogram netten aandeaanbelang
inboetende groothandel.Behalveaangrootwinkelorganisaties inWestDuitsland wanneer dezeprijsacties met uienvoeren,levert Nederland niet
direct aanbuitenlandse grootwinkelorganisaties.Dit integenstelling tot
bijvoorbeeld Spanjedat vaste leverschema'smet diverse Britsegrootwinkelorganisaties heeft.
Buitenlandse afnemers vragen inveelgevallen pasomNederlandse
uien,wanneer ergeenandere beschikbaar zijn.Men ziet Nederland alseen
opvul1ervandemarkt.Dit bleek reedseerder uit onderzoekvanhetNIVAA
(1983).Deze functiezal inde toekomst leiden tot eenverdereafnamevan
demarktaandelen,daarde toenamevandeproduktie indeafzetlanden zelf
het belang vaneen "opvuller"vermindert.Het verdient aanbeveling voor
Nederland omdoormiddelvanbijvoorbeeld kleinverpakking,vaste
leverschema's, jaarrondaanvoer enkwaliteitsgaranties intespelen ophet
toenemend belang vandegrootwinkelorganisaties.Wellicht tenovervloede
zijhiervermeld dat deuienvangoedekwaliteit moetenzijn;het iseen
misvatting temenendat grootwinkelorganisaties geen produkt vangoede
kwaliteit verkopenen slechtsopdeprijs letten.Menwilwaarvoorzijn
geld!Mededaarom ishet geengoede zaakdat naardegrootste afnemer
West-Duitsland relatief demeesteuienvanmindere kwaliteit
(kwaliteitsklasse II)gaan.
Vooral het Britsegrootwinkelbedrijf zou (onderanderedoor nationale
gevoelen en traditie)slecht tepenetreren zijnmet Nederlandseuien
(NIVAA, 1983).Het isde vraag ofdit juist is.DeBritsegrootwinkelorganisaties verkopen naastEngelseuien ookuienuit bijvoorbeeld
Spanje envanhet ZuidelijkHalfrond.Vandeze uienwordt geëist datze
vanzeergoedekwaliteit zijn.Menheeft geenNederlandse uien inhet
assortiment omdat menvindt dat dezeniet aandegestelde eisenkunnen
voldoen.
Produkt
Naarmening vandemanagers vandesorteer-enpakstations enexportbedrijven zijnerinNederland meer uienvankwaliteitsklasse Itetelen
danmomenteel het geval is.Dezemogelijkheid wordt bevestigd doorhet
onderzoekvanBuurma (Interne Nota341).
Eengrotere hoeveelheid uienvankwaliteitsklasse Izouaansluiten
bijdebehoeften vandeafnemers.
Medehierom lijkthet tevens zinvol om, inplaats vanhet streven
naarpartijenvangemiddeld kwaliteitsklasse IINL,deuienvankwaliteitsklasse Iuit tesorteren.Dehelft vandeNederlandse respondenten
denkt dat dit lonend is.Dit vermoedenwordt bevestigd doorhet onderzoek
vanVernooy (InterneNota324).
Dekwaliteitsklasse IINLvoldoet niet.Debinnenlandse handelvermoedt dat dezeklasse Inhet buitenland niet bekend is.Dit Isbevestigd
inhet buitenland,waarmener indeenkelegevallen dat mendekwaliteitsklasse IINLwelkende aan toevoegde dat dezeklasse juist dezwakte
vanNederland toont.Namelijk dathet niet instaat isecht goedeuienvan
klasse Iteleveren.Het afschaffen vandezekwaliteitsklasse IINLzou
menkunnen overwegen.
DeNederlandse handel isvanmenig dat dehuidigekwaliteit vande
uienverbeterd moetworden.Inhet buitenland isbevestigd datde
Nederlandse uienniet voldoen,omdat zevooralvaak tezacht,niet goed
vankleur enniet langgenoeg houdbaar zijn.
Nederlandse exporteurs verwachten dat deomzet toeneemt,wanneerde
kwaliteitseisen verscherpt c.q.dehuidige eisen strenger nageleefd zouden
worden.Ook inWest-Duitsland zeimen somsbehoefte tehebbenaanstrengerecontrole inNederland.Reedsuithet onderzoekdat hetNIVAA in1983
hield,bleekdatmen strengerekwaliteitseisenwenste.Deafgelopenvier
jaar iserblijkbaarweinig vooruitgang geboekt, terwijlexporteurs via
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onderanderedeBondvoorExporteurs enhetPGF toch invloed hebbenopde
samenstelling vandezeeisen.
Het isnoodzaakdat sorteer-enpakstationsenexporteurs zelfmeer
verantwoording nemenomeenproduktvangoedekwaliteit televeren,en
niet telkensdeschuld vooruienvanminderekwaliteitalleenbijanderen
inhethandelskanaal leggen.
Ditkunnenzijdoendooronderanderehetvolgende:
a. Betalennaarkwaliteit ennietzoalsmomenteelgebeurt naargewichtseenheid.Omdat dekwaliteit gedurendehet seizoenkanwisselen,verdientmonstername(metseparate bewaring)bijaanvoer vaneenpartij
aanbeveling:opdezemanier isaltijd tecontrolerenhoeeenbepaalde
partijzichgedurendehetseizoenontwikkelt.De tarra-regelingis
geenregeling tenaanzienvankwaliteit.
b. Uienondereenbepaaldkwaliteitsniveaumoetmennietvooreenrelatieflagereprijskopen,maargeheelnietkopen.
c. Geenpartijenmengenzodat een"acceptabel"geheelontstaat,maar
goedeuiengescheiden houdenvandemindergoede.
d. Doorhet toepassenvanteeltopcontractkanmenbereikendatoptimale teeltmaatregelenwordengenomen.
Vandeze puntenkaneenmotiverendewerking opdetelersuitgaan.Men
moethetzienalseeninvestering,diezichzelf terug zalbetalen.
Eenaantalexporteurs verwacht een toenamevandehandelbijeen
nauweremaatsortering.Inhetbuitenland isditvermoedenbevestigd:men
wileenzouniformmogelijk produkt.TenaanzienvandeNederlandsegradering ismenniet altijd tevreden.
Eenproefperiode met verscherptegraderingseisen verdientaanbeveling:menkandenkenaanmaximaal 10mmverschil indiameter tussende
grootsteenkleinsteui ineenpartij, inplaatsvandemomenteeltoegestane20mm.
InWest-Duitsland enGroot-Brittanniëbestaatvraag naargrotereuien
(meerdan70mmdiameter).Nederland zoukunnennagaaninhoeverrehetop
deze vraag inkanspelen.
Zoals eerderopgemerkt ismetde toenamevandeverkopenviagrootwinkelorganisaties een trend naarverkoop vankwalitatief goedeuienin
kleinverpakking waar tenemen.Deuienvankwaliteitsklasse IIdie
Nederland ingelevijfkilogram balenopdeDuitsemarkt aanvoert,hebben
bijdeDuitsehandeleenslechte naam.Ditwordt bevestigd doorrecent
onderzoekdoordeCentraleMarketinggesellschaftderdeutschenAgrarwirtschaft (Grabe,1987)waaruitblijktdatDuitsehandelarenuienin
kleinverpakking meer toekomstkansengevendandevijfkilogramverpakking.
Nederland dientopdewensenvandeafnemers intespelendooruienvan
goedekwaliteit (datwilzeggenhard,mooie huid enhoudbaar)inkleinverpakkingaan tebieden.Dit Isnoodzakelijk omaangrootwinkelorganisaties
tekunnen leveren.De levering vangele vijfkilogram balenopdeDuitse
markt dientbeperkt teworden.Dezeverpakkingseenheid bezorgtNederland
eenslechte naam,waardeconcurrentiedankbaargebruik vanmaakt.
Prijs
De sorteer-enpakstations enexporteurs betrekkendekwaliteitvan
deuien zeldenbijdebepaling vandeaan-enverkoopprijs.Ditbevordert
dedoordezegroephandelarengewenste ennoodzakelijk geachtekwaliteitsverbetering niet.Bepaling vandeaankoopprijsnaarkwaliteit zoumotiverend werken opde telers,dieindatgevalziendatzevoorhunextra
Inspanningenbeloondworden.Eenbezochtecoöperatie inGroot-Brittannië
betaalt vooruienvankwaliteitsklasseI,veertigàvijftigEngelseponden
pertonmeerdanvooruienvangemiddeldekwaliteit.
Het betrekkenvandekwaliteit bijdebepaling vandeverkoopprijs
zouhet imagovandeNederlandse uien(sector)inhetbuitenland kunnen
verbeteren.Een lageprijs vooruienvankwaliteitsklasse IIenIINL
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leidtbijdeafnemers toteen lagerekwallteitsperceptlevanNederlandse
uien,invergelijkingmetdeduurderediedoorandere landenwordenaangeboden.
Vooral inWest-Duitsland heeftNederland een "goedkoop"-imago.De
Nederlandseuienzijnnietgoed,welgoedkoper.Andere landenbiedenuien
perdefinitievoor eenhogere prijsdandeNederlandse aan.TweeDuitse
grootwinkelbedrijvenkopenvanwegedelageprijsNederlandseuien.Opde
Duitsemarkt belemmerendealleenuitNederland afkomstigeuienvan
klasseIIindegelevijfkilogram verpakking deprijsvandeoverige
Nederlandseuien.Ookomdezeredenzouhet zinvolzijnomdezeverpakkingseenheid tebeperken.
Derelatietussenprijsenkwaliteit isafhankelijk vanhetafzetkanaal.Ditbetekent dat sommigeafnemersmeeropdekwaliteit lettenen
minderopdeprijs;hetbetekent echter nietdatafnemersdievooralopde
prijs letten,alleengoedkopeuienvanminderekwaliteit wensen.Vooralin
West-Duitsland willenafnemerswaarvoorhungeld.BijhetBritsegrootwinkelbedrijf speeltdeprijsbijaankoopeenkleinereroldandekwaliteit.
Promotie
Deondervraagdebinnen-enbuitenlandsehandelvindt eencollectief
Nederlandsbeeldmerkpaszinvolwanneerheteenproduktvangoedekwaliteitbetreft.Daardekwaliteit vandeuiendelaatste jarenniet optimaal
Is,vindt meneencollectief beeldmerkgeennuthebben.Tochheefttwee
derdevandebezochteNederlandsebedrijvenéénofmeerdereeigenbeeldmerken.Hieruitkanafgeleidworden datmen inveelgevallendekwaliteit
vanhet eigenprodukt integenstelling totdat vancollega-handelarenwel
goed vindt;ófdatmen-onterecht-uienvanmindergoedekwaliteit onder
merkverkoopt.Dathet laatstevoordegehele sectoreenslechte zaakis,
behoeftgeenbetoog.
Inhetbuitenland ismenvanmeningdatdeNederlandse groentesector
zichpositiefonderscheidt,maardatdatvoordeuiensector nietgeldt.In
West-Duitsland enGroot-Brittanié.vindtmendathet deNederlandseuiensectoraanmanagement ontbreekt omzichtekunnenonderscheiden.De
Nederlandsehandelzouonvoldoendewetenwaterspeelt.Contactvindt
uitsluitend plaatspertelefoon,terwijlbijindividuele promotie ookhet
onderhoudenvan(informele)persoonlijke contactenmet afnemersvanbelang
is.DeNederlandsehandelvindtsnelleenstipte levering,sterkepunten
vandeNederlandseuiensector;in 1983vondhetNIVAAhetzelfde.Debuitenlandseafnemersverwachten echtermeer;blijkbaar Issnelleenstipte
levering nietvoldoendeomdemarktaandelen tebehouden.SpanjekentIn
tegenstelling totNederland vaste leverschema's.Kwaliteitsgaranties en
waarborg voordecontinuïteit vandeaanvoer zijnonontbeerlijk.
Nederland dient Intespelenopde trend naarklelnverpakte uien.Ook
bijhet promotiebeleid zoumenhieraandacht aanschenken.
Het ImagovanNederland Inhetbuitenland ismomenteel zwak.Collectieveacties,waarinhetaccent opNederland als leverancier ligt,verdienengeenaanbeveling.
Eenverhoogde inspanning opdemarktenwaar interesse bestaatvoor
geschildeuienalofniet inringenof stukkengesnedenkanwellicht tot
eenuitbreiding vandeNederlandseafzetvanuienlelden.
Prof.dr.ir.M.T.G.Meulenberg stelt Ineenrecent interview (DeDobbelaere,1987)dat Ineenoverschotsituatie denadrukverlegd dientte
wodennaar "beter"omzichopdiemanier teonderscheiden vandeconcurrentie.Er zaldanmeer rekeningmoetenwordengehoudenmetdevoorkeur
vandeconsument.Verder zegthij:"Ineenoverschotsituatie Ishetechter
moeilijk omeengoed marketingbeleid tevoeren.Men isdanalsnelgeneigd
deprijscentraal testellenbinnendeconcurrentlesfeer (...).Op termijn
blijft eengoed marketingbeleid eenbelangrijke voorwaarde voorhetbehoud
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van eenvoorsprong opdeconcurrenten.Deagrarischehandelen industrie
staat voorde taakomdeconsumentenvoorkeur inteschatten, tevertalen
naarhun produkten endezevervolgens door tegeven aandeproducent".Het
verdient aanbeveling dat degenendie indeuiensector actief zijndeze
woorden serieusnemen.
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