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Continue bouwen en vernieuwen aan 
het bedrijf dat is het mooiste…

“Bouwen aan kwaliteit, samen met je 
klant, leverancier en onze medewer-
kers groeien maar ook flexibel zijn 
en blijven dat is visie van Waterman  
Onions BV te Emmeloord..”

Waterman Onions was één van de drie 
genomineerden voor Onderneming van 
het jaar 2020 Noordoostpolder. Broers 
Erik en Wim Waterman zien het als een 
eer en een groot compliment voor hun 
bedrijf en medewerkers. ‘We zijn heel 
blij met deze nominatie, maar hadden 
natuurlijk liever gewonnen. We zien 
het wel als een voordeel dat we nu  
hebben kunnen laten zien wat we allemaal 
in huis hebben en waar we voor staan. 
Natuurlijk feliciteren we Kwekerij  
Bernhard met de titel.’

Waterman Onions is sinds 22 jaar geves-
tigd in Emmeloord. Zij drogen, sorteren, 
verpakken en exporteren jaarlijks zo’n 
150.000 ton uien over de hele wereld. 
Wij exporteren naar zo’n 80- tal lan-

den en produceren hierzo inmiddels in  
Emmeloord op een heel duurzame en kli-
maatneutraal. ‘We hebben zonnepane-
len op twee locaties en kunnen op deze 
wijze al ons elektraverbruik volledig 
duurzaam opwekken. Daarnaast wordt 
alle afval van de uien wordt hergebruikt 
en/of verwerkt in andere producten.’ 

Waterman levert aan detail- en groot-
handel in binnen en buitenland. In 22 
jaar is de handel erg veranderd. ‘Het is 
veel internationaler geworden. We han-
delen nu over de hele wereld. Onze ui is 
een wereldreiziger geworden, die wel 80 
landen aandoet’, vertelt Erik Waterman. 
‘Toen mijn vader 50 jaar geleden in Zeel-
and begon met de handel in uien werd er 
veel meer lokaal afgezet. De uien bleven 
in Nederland of gingen naar de buurlan-
den België, Duitsland, Frankrijk en En-
geland.’ Toen wij in 1998 In Emmeloord 
begonnen was de Nederlandse export 
ca. 600.000 ton is nu in 2020 gegroeid 
naar 1.200.000 ton, en verdubbeling 
dus. Het areaal ondertussen is gegroeid 
van ca. 10.500 ha naar zo 27.500 ha in 
2020, Dit is een enorme prestatie die wij 

als sector gerealiseerd 
hebben met z’n allen. 
Daaruit blijkt ook dat 
de uienteelt een steeds 
belangrijk rol speelt in 
het bouwplan bij vele 
akkerbouwers. Maar 
tevens ook een uitda-
ging voor toekomst 
om zowel de afzet als  
kwaliteit te blijven 
waarborgen.

In 1998 kwamen Wim 
en Erik Waterman naar 
Emmeloord om hun ei-
gen bedrijf te starten. 
‘We hadden een pas-
sie voor uien, waren 
jong, beetje eigenwijs 
en ambitieus en wilden 
onze eigen weg gaan,’ 
vertelt Erik. ‘Het heeft 
ons veel bloed, zweet 
en tranen gekost, maar 
we hadden een dui-
delijk doel voor ogen 
en wilden ons eigen 
bedrijf met onze eigen 
klantenkring opbou-
wen. We namen het 
bedrijf over inclusief 

drie medewerkers. Inmiddels zijn we 
sterk gegroeid in zowel omvang, wereld-
wijde afzet en zeer brede klantenkring.  
Daarnaast een zeer breed assortiment 
in producten en verpakkingen en doen 
naast uien ook aardappelen, worte-
len en kool, maar ook andere gezonde 
smaakmakers als gember en knoflook.

Ons personeelsbestand bestaat uit een 
stabiele vaste kern met daar omheen 
een flexibele schil bestaande uit op-
roepkrachten en studenten. We werken 
graag met nieuwe talenten, die we bin-
nen het bedrijf opleiden en ook weer 
verder kunnen doorgroeien. Een mooi 
voorbeeld van samenwerken is ook het 
Agrofoodcluster, (waarvan Waterman 
Onions een van de medeoprichters is) 
opgezet in 2014 om kennis, innovatie en 
business met elkaar te verbinden. Een 
belangrijk onderdeel hierbij is verder-
gaande samenwerking van onderwijs 
met de diverse bedrijven. Mooi voor-
beeld hiervan is de start van de Field-
labs. Een project binnen de module Plant 

& Business van het Aeres MBO, waarbij 
Waterman Onions een uitvoerende rol 
speelt. Dit alles met het doel het onder-
wijs zo goed mogelijk te laten aansluiten 
op de praktijk en op vervolgonderwijs. 
Ook hebben we diverse stagiaires van 
MBO en HBO-leerlingen jaarrond maar 
ook studenten die een BBL-studie bij 
ons doen.’ Erg leuk om te zien dat we 
inmiddels een mooie kweekvijver met 
nieuw talent hebben ontwikkeld.

De drang om te innoveren was bij de 
broers vanaf het begin aanwezig. Er is in 
de loop der tijd dan ook veel vernieuwd 
en bijgebouwd. ‘We zitten hier op de 
goede plek en krijgen van de gemeente 

ook ruimte om te kunnen uitbreiden. 
Daar zijn we heel blij mee.’ De laatste in-
vestering en uitbreiding is gerealiseerd 
in 2017, toen er een grotere ruimte voor 
opslag- en droogfaciliteiten werd gerea-
liseerd en de expeditie ruimte en laad-
docks verder werden uitgebreid. 

Uitdagingen voor de toekomst zijn er 
ook nog voldoende. We zijn volop bezig 
met zeer innovatieve automatisering 
trajecten onder andere op het gebied 
van opslag en processing, met volau-
tomatische trace en tracking (StoPro), 
Daarnaast meer datagedreven werken; 
meer inzichten met onderbouwde be-
slissingen uit data halen om onze be-
drijfsprocessen verder te verbeteren en 
ook voorspellingen en analyses maken 
voor de toekomst, waarin vraag en aan-
bod met de productie snel, correct en 
efficiënt gekoppeld kan worden.’ 

Bij Waterman Onions worden alle soor-
ten uien verwerkt. Het overgrote deel 
(80%) is de gangbare gele ui, daarna 
komen de rode uien met 15%. Daar-
naast worden ook andere soorten als 
roze uien, sjalotten, zoete- en witte uien 
vermarkt. De meeste uien worden in  

Nederland geteeld. Met 20% markt-
aandeel op de wereldwijde export-
markt van uien is de Nederlandse ui de  
koploper in de wereld. Uien is na de to-
maat de grootste groenten ter wereld 
en met de groei van de wereldbevolking 
met daarbij een hogere consumptie lig-
gen er natuurlijk volop kansen voor de 
Nederlandse uiensector. En natuurlijk 
vinden wij dit als Waterman Onions een 
mooie uitdaging om samen met onze 
medewerker hieraan ons steentje te 
kunnen bijdragen en verder te kunnen 
groeien in de toekomst.

www.waterman-onions.nl/nl

Overlijden melden: 0321-316174 
24 uur per dag bereikbaar
www.jager-uitvaartbegeleiding.nl

van DiepenMarjo

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet 
en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn 
u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de 
liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. 
Afscheid op uw manier.

en persoonlijkProfessioneel 

DRAINAGE    -  GRONDWERK  -  VERHUUR

K. Doornwaard & Zn. • Grafhorsterweg 81A •  8277 AB Grafhorst
E-mail: info@drainagebedrijf-doornwaard.nl

Bert Doornwaard: 06 – 2241 7121 of  Sjaak Doornwaard: 06 – 5491 1166

Sleufloos of met 
ketting-machine
Voorzien van GPS besturing
En het doorspuiten van drainage

 T 0527 262492  |  I  www.loonbedrijf-vandun.nl

De complete verzorging in de volgende gewassen:
Aardappelen, bieten, zaaiuien en plantuien, witlof, wortelen, graan en graszaad,
bloembollen, mais en voederwinning. Verder voor al uw organische bemesting,

slootonderhoud, kraanwerk, spuitwerkzaamheden etc.
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