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Wie goed bewaart, wint op energie en kwaliteit

Uien bewaren is een vak, het is niet iets wat je er ‘even’ bij doet, stelt Harrie 

Versluis van DLV. „Een boer is ook een bewaarder, niet alleen maar teler. Daar 

is geld mee te verdienen, zowel in kwaliteit als in energieverbruik.”
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Uien bewaren is een vak

Aan de ene kant snapt hij wel hoe dat gaat: 
het is oogsttijd, boeren hebben het druk 
met het binnenhalen van hun gewassen. 
Dan is er niet uitgebreid de tijd om de 
bewaarcomputer in te stellen. Maar, zegt 
Harrie Versluis van DLV: „Uien bewaren 
is een vak, dat vergt tijd en inspanning. 
Akkerbouwers dienen er veel tijd in te steken 
om dit vak te leren.”
Dat betekent dus ook dat een teler niet pas 
bij het inschuren gaat nadenken over hoe zijn 
bewaarcomputer ook al weer werkt. „Bereid 
je daar op voor”, stelt hij. „Zorg dat je voor 
het inschuren weet hoe je het bewaarseizoen 
wilt aanpakken.”
Eigenlijk begint het al bij de oogst. De 
algemene richtlijn is dat bij de helft van het 

gewas het groen er af moet zijn. Maar ook 
dat kan een vertekend beeld geven, meent 
Jan Salomons van DLV Plant. „Het gewas is 
vaak verder afgerijpt dan dat het van een 
afstandje lijkt.” Dat is de laatste jaren sterker 
geworden, zegt hij. Hij wijt dit aan de komst 
van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. 
„Daardoor blijft het gewas langer groen, 
terwijl de hals van de ui al verder is.”
Veel boeren leven nog met de gedachte: 
drogen in het zwad met mooi weer en 
binnenhalen als er slechter weer aan komt. 
Versluis stelt dat het beter is om ze binnen 
te halen als er goed weer wordt voorspeld. 
„Die warmte van buiten kun je mooi in de 
bult stoppen. Dat scheelt aanzienlijk in de 
droogkosten in die eerste periode.” Begin 

september waren er fl ink wat warme dagen 
met dauwnachten. „Er gebeurt dan heel 
weinig in het zwad.”
Een tot twee weken in het zwad laten liggen 
is dan ook niet nodig. „Een tot twee dagen 
in het zwad met oostenwind doet voldoende. 
Droogt het in die twee dagen niet, haal ze 
dan maar naar binnen.”
Nog te vaak merkt hij dat boeren het 
inschuurmoment bepalen op basis van de 
beschikbaarheid van de benodigde logistiek. 
Versluis wil boeren uitdagen om anders te 
denken: „Bepaal wanneer het beste moment 
is om de uien te laten drogen, en stel daar 
je logistiek op in.” Het is ook belangrijk 
om tijdens het inschuren ook in de box te 
kijken, om de kwaliteit van de ingeschuurde 

‘Uien bewaren is meten en weten’
De hoge bewaarschuur op het erf van Dickmann Agro is op zijn minst imposant. De schuur heeft een 
nokhoogte van 15 meter en een afmeting van 45 bij 67 meter, en is voorzien van zeven bewaarcellen. 
Elke cel heeft een minimale capaciteit van 600 kisten. De teler heeft deze schuur gebouwd voor zijn 
rode uien. Want dat is, zoals hij het zelf zegt, „een juffertje. Een kwetsbaar product, dat wil je niet 
metershoog op elkaar gestapeld hebben.”
De nieuwe loods is voorzien van een blaassysteem voor dichte kisten en een zuigsysteem voor open 
kisten. De ventilatoren, elk met een capaciteit van 4 kW, zijn eigenlijk te zwaar voor de bewaarplaats. 
Een bewuste keuze, zegt hij. „In noodsituaties draai ik op 100 procent. Maar normaal gesproken kan ik 
met 80 procent van het maximale vermogen de uien goed drogen. Met deze inzet kost het me slechts 
65 procent van de energie die ik nodig zou hebben bij vol vermogen.” Sterker nog: in de uienstudieclub 
waaraan Willy Dickmann twee jaar heeft deelgenomen, is geëxperimenteerd met 60 procent van de to-
tale capaciteit tijdens het bewaren. „Dan bespaar ik 50 procent van mijn stroomverbruik.” Daar valt dus 
al heel wat te verdienen, is zijn ervaring. „De duurdere ventilatoren heb ik er zo in twee jaar al uit.” 
Ook Dickmann erkent dat de eerste slag moet worden gemaakt op het land. „De teelt moet goed zijn, 
maar dat hebben de meeste telers wel in de vingers.” Tot zijn spijt ziet hij nog te vaak dat er te ruig 
wordt geoogst. „Deze mensen willen te snel oogsten, waardoor er schade ontstaat.”
Eenmaal achter de planken begint het echte werk pas. „Je moet continu met je uien bezig zijn. Ik neem 
iedere week een monster van 50 uien. Deze snijd ik door om te zien wat de kwaliteit ervan is.” En als de 
uien minder goed zijn dan gehoopt? „Verkopen.”
Ook ziet hij dat er te veel wordt geleund op de bewaarcomputer. „Die moet wel aangestuurd worden. De 
computer kan niet zien hoeveel slechte uien in de partij zitten, dan kan ik wel.” Een computer kan ook niet 
in de toekomst kijken. „Als ik zie dat het weer de komende dagen gaat omslaan, verander ik mijn instellin-
gen op de computer. Vooruit denken is zo belangrijk.” In het zwad laten drogen doet hij sinds zijn ervarin-
gen in de uienstudieclub bijna niet meer. Ja, hooguit één dag. Maar drogen moet in de schuur gebeuren, 
is zijn overtuiging. „Bij mooi weer drogen uien slechts zes uur in het zwad, in de schuur kan ik 24 uur per 
dag drogen. Bovendien, hier kan ik het droogproces sturen, in het zwad niet.”
De meeste boeren hebben gewoon te weinig tijd om zich zó nadrukkelijk met het bewaren bezig te hou-
den, weet hij. Dickmann geeft het eerlijk toe: „Vroeger had ik die tijd ook niet. Maar met de kennis van 
nu zeg ik: ik had daar tijd voor moeten maken.”

Zo lang de relatieve 
luchtvochtigheid niet 
onder 70 procent zit, 
is het rendabel om de 
uien volop te stoken.

  

partij in te schatten. „Dat legt de basis voor 
je bewaarseizoen.” Dit vraagt een andere 
manier van denken, weet Versluis. „Maar dit 
is de enige goede manier.”

Uitgangssituatie ongunstig
De laatste jaren heeft de uiensector fl inke 
problemen gehad met koprot. En ook dit 
jaar is de uitgangssituatie ongunstig: deze 
zomer kende veel dagen met een hoge 
luchtvochtigheid. „Ideaal voor koprot”, zegt 
Salomons. De combinatie van weken met 
vochtig weer en de sterke aanwezigheid van de 
schimmelziekte in de afgelopen drie jaar maakt 
dat hij extra bezorgd is. „Ook dit jaar moeten 
we rekening houden met koprot. Telers 

Meer aandacht voor bewaren
Meer aandacht voor bewaren levert automatisch een besparing 
op. Op Akkerwijzer staat een fotoreportage over het bewaren 
van uien. www.akkerwijzer.nl
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moeten de uien daarom goed laten drogen om 
late koprotinfecties tegen te gaan.”
Voor het drogen is het lastig een algemeen 
advies te geven. Dat is immers sterk 
afhankelijk van factoren als de capaciteit van 
de kachels, de grootte van de schuur en de 
verheid van afsterven. Grondregel is om de 
hals zo snel mogelijk droog te hebben. 
Waar Versluis vaak tegenaan loopt, is dat 
telers de kachels in de beginperiode lager 
zetten om energie te besparen. Zeker in 
tijden waarin de energieprijzen stijgen, 
is die neiging aanwezig. „Laat die kachel 
branden”, zegt hij stellig. „De uien moeten 
op 20 graden komen en blijven. Er moet 
gestookt worden om de grote hoeveelheid 
in een zo kort mogelijke periode vocht te 
verdampen. Dus de volle capaciteit er in.” 
Denk niet dat er in deze periode energie en 
dus geld bespaard wordt door de kachels 
lager te zetten. „Het drogen duurt zo alleen 
maar langer, waardoor de stookkosten hoger 
uitpakken. En bovendien vergroot je hiermee 
het risico op koprot.”
Drogen met bijvoorbeeld 18 graden in 
plaats van 20 graden is onvoldoende om het 
vocht weg te krijgen. „Zorg voor een goede 
uitgangspositie. De warmte die je tijdens het 
droogproces in de partij stopt, helpt je weer 
tijdens het nadrogen.”
Zo lang de relatieve luchtvochtigheid niet 
onder 70 procent zit, is het rendabel om 
volop te stoken, stelt Versluis. „Dat punt 
moet binnen een paar dagen zijn bereikt. 
Als het vijf tot zeven dagen of zelfs nog 
langer duurt, heb je iets fout gedaan.” 
Volgens Versluis is het belangrijk om de 
relatieve luchtvochtigheid tussen de 55 en 70 
procent te krijgen. „Boven 70 procent loop 

je meer risico op het doorgroeien van de 
koprotschimmel.”
De relatieve luchtvochtigheid is ook de basis 
voor het nadroogprogramma. Versluis adviseert 
om de partij lang genoeg na te drogen zonder 
de warmte te verliezen in de partij. „Droog 
bijvoorbeeld aan het eind van de dag, als het 
buiten het warmst is.” Deze nadroogperiode is 
afgelopen als de luchtvochtigheid in de partij 
amper meer stijgt.

Actief bezig met bewaren
Een akkerbouwer moet bewaarder worden 
in plaats van alleen maar teler. „Daar is geld 

mee te verdienen. Niet alleen in energie, 
maar ook in kwaliteit. Wees als boer actief 
bezig met bewaren, daar ligt je winst in 
kwaliteit.”
Kwaliteitsverbetering is volgens Versluis 
ontzettend belangrijk. „Wil je als Nederland 
voorop blijven lopen, dan moet je iets aan de 
kwaliteit van de uien doen. Een bulkproduct 
produceren kan iedereen.” Meer aandacht 
voor bewaren levert automatisch een 
besparing op. Hij daagt de telers dan ook 
uit: „Let op je product en omstandigheden, 
ga er mee aan de slag en doe niets op 
de automatische piloot. Dan kun je winst 
behalen.” 

Een tot twee dagen in het zwad met oostenwind doet voldoende. Droogt het in die twee dagen niet, 
haal de uien dan maar naar binnen.

„Ook dit jaar moeten we rekening houden met koprot”, zegt DLV-er Jan Salomons. „Telers moeten de uien daarom goed 
laten drogen om late koprotinfecties tegen te gaan.”


