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Russische boycot
nekt uienbedrijf
AAN DIRK VAN DER MEULEN

De twaalf medewerkers hebben in-
middels ontslag aangezegd gekre-
gen. Het uit 1917 daterende Konaxx
Onions verhandelde jaarlijks onge-
veer 30 miljoen kilo uien. Daarvan
ging zo’n 65 procent naar Rusland.

De boycot die Poetin augustus vo-
rig jaar invoerde voor westerse voe-
dingsmiddelen, heeft het Friese ui-
enhandel- en inpakbedrijf keihard
getroffen. ,,It hat al mei al sa’n 1 mil-
joen euro kostte”, schat eigenaar
Tjerk Nagel (44) uit Minnertsga.

De bakens verzetten naar andere
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SINT JACOBIPAROCHIE Uienbedrijf
Konaxx Onions in Sint Jacobiparo-
chie houdt op te bestaan. De Russi-
sche boycot heeft de onderneming
de das omgedaan.

landen was volgens hem geen optie.
De internationale uienmarkt is dit
jaar weer een verdringingsmarkt
met bar slechte prijzen. Een goede
exportpositie opbouwen is boven-
dien een langdurig traject, verklaart
Nagel. ,,Yn Ruslan hiene wy in moaie
positie, mar yn sa’n netwuk ha ik wol
fyftjin jier ynvestearre moatten.”

Doordat het bedrijf financieel ver-
zwakte, moesten telers langer op

Verdringingsmarkt
met bar
slechte prijzen

hun geld wachten. Dat maakt andere
boeren huiverig om uien af te staan
en dat bemoeilijkte weer de verkoop
aan afnemers. Bovendien stelden
bepaalde schuldeisers onredelijke
eisen, stelt Nagel. ,,En dan kinst mar
better tydig út sa’n negatieve spiraal
stappe.”

Nagel lanceerde medio 2013 nog
het plan voor de Friese ui. Daarmee
speelde hij in op de vraag naar
mooie, goudgeel gekleurde en harde
uien. Dat vereiste de teelt van vroeg-
rijpe rassen waarvan de opbrengst
lager is, maar de kwaliteit beter.

Hoe nu verder? Nagel weet het
niet. Een faillissement, toch nog een
doorstart? Het zou zo maar kunnen.
,,Ik sjoch wol wat der op myn paad
komt.” Nagel toont zich niet gefrus-
treerd. ,,Dit heart by it ûndernim-
men.”
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