
 

 

Op donderdag 8 juli hadden de PPA pooldeelnemers eindelijk weer wat te vieren! 

Na een lang coronajaar met weinig bijeenkomsten werden op feestelijke wijze de 

poolprijzen van oogst 2020 gepresenteerd.  

 

Poolprijzen oogst 2020 

In week 11 komt het resultaat van de gele uienpool op €16,61 per 100 kg.                               

De rode uienpool deed er nog een schepje bovenop met een prijs van €17,03 per 100 kg op 

week 11. De gele uienpool presenteerde een prijs ruim boven de gemiddelde 

beursnoteringen van het afgelopen jaar. De reacties van de pooldeelnemers op de 

gepresenteerde prijzen waren dan ook erg positief. 

Ondanks een zeer optimistische start van het gele zaaiuien seizoen met hoge prijzen in het 

najaar, verliep de tweede seizoenshelft toch weer anders dan iedereen had gedacht. 

Concurrerende uienmarkten waren goedkoper dan Nederland. In navolg van het Covid-19 

virus werden containers schaars en draaide de industriemarkt lange tijd niet op volle toeren. 

Ten slotte kwamen er door de weersomstandigheden in het groeiseizoen regelmatig 

kwaliteitsproblemen aan het licht wat voor continu aanbod op de uienmarkt zorgde.  

Rode bewaarpool  

De afzet van rode uien was afgelopen jaar niet zo makkelijk als de noteringen over deden 

komen. In het najaar toen de meeste rode uien naar Azië geëxporteerd werden waren met 

name de fijne rode uien interessant voor de afnemers, grove waren er toentertijd genoeg. 

Vraag naar grove rode uien kwam dan ook pas richting het einde van het seizoen meer op 

gang naarmate de horeca in Europa weer open ging. Afgelopen jaar kwam het dan ook 

regelmatig voor dat er geen beursnotering voor rode uien op het bord kwam.   

Nieuw seizoen 

Voor volgend seizoen is er bij PPA naast de gebruikelijke pooltelers ook weer ruimte voor 

nieuwe telers. Binnen de PPA uienpool merken we een stijgende vraag naar deelname in 

zowel de gele als de rode uienpool. Ook beide aflandpools zijn nog open voor nieuwe telers.  

 

Wilt u inschrijven voor een uienpool of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen 

met een van onze medewerkers of een mail sturen naar info@ppamail.nl of bellen met ons 

kantoor 0187-657100.  

Tevens werd er afscheid genomen 

van poolvoorzitter Henry van 

Arendonk, die al sinds de 

oprichting van de uienpool in 1996 

zitting had in de poolcommissie.  

Walter Kempenaar is per heden de 

nieuwe voorzitter en Ron 

Langendoen is nieuw commissielid. 

Daarnaast werd er onder de 

‘langst zittende’ pooldeelnemers 

een mooie prijs weggegeven. Een 

geweldige BBQ!! 

Vanwege het 25 jarig bestaan van 

de uienpool werd er afgesloten 

met een uitgebreide BBQ.  
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