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Agenda 
 17 mei – 18 mei: Het Pluimveesymposium te Eersel (Nederland). Op de eerste dag staat de 

legsector centraal (programma leg). Op de tweede dag staat de vleessector centraal (programma 

vlees). Dit jaar wordt er vanuit West- en Oost-Vlaanderen ook een bus ingelegd. U kan dit aanvinken 

bij uw inschrijving. 

 19 mei: Opendeur opfok bioleghennen. De familie Dawagne – Leboutte nodigt u uit tussen 15 en 

20u in Sinsin. De volledige uitnodiging kan u hier terugvinden. 

 6 juni – 9 juni: Studiemiddag vleeskuikenhouderij, resp. in Geel en in Tielt. Het Proefbedrijf 

Pluimveehouderij organiseert samen met het Praktijkcentrum Pluimvee een studiemiddag rond de 

vleeskuikenhouderij. Inschrijven is verplicht. Meer informatie en het programma kan u hier vinden.  

 

ADVERTEREN IN PLUIMVEE MAGAZINE EN DE PLUIMVEE NIEUWSBRIEF? 
Dat kan! Bereik de volledige pluimvee- en konijnensector. 

Bekijk de advertentietarieven via http://pluimvee.be/magazine/87 . 
Contacteer Luc Maertens voor meer info en reservaties: 

advertenties@pluimvee.be of +32 498 04 06 91

Trends in 2016 voor consumptie pluimvee, eieren en konijn  
Deze week werden de GfK-cijfers van 2016 bekend gemaakt en werd duidelijk wat de trends waren voor 
de consumptie van gevogelte, eieren en konijn. Voor de ene sector betekende dit al wat beter nieuws dan 
voor de andere.  
 
Pluimvee 
De laatste 5 jaar neemt de aankoop van vers vlees steeds verder af, maar dit geldt niet voor gevogelte. 
Deze categorie wint verder terrein ten opzichte van vlees (zowel in volume als in besteding). Wanneer we 
in detail gaan kijken dan zien we dat het aandeel diepgevroren wild en gevogelte sterk daalde in 2016, 
vooral omdat er kopers afhaken. Het gemiddelde aantal aankopen per jaar blijft ongeveer gelijk. De Belg 
at in 2016 gemiddeld zo’n 8,6 kg vers gevogelte en wild. Dit is een status quo met 2015 (8,7 kg). 95% van 
de Belgische bevolking koopt wel eens vers wild en gevogelte en het aantal keer per jaar dat ze dat doen, 
stijgt lichtjes.  
Verse kip was in 2016 goed voor een gemiddelde consumptie per hoofd van 7,1 kg. Verse kip blijft dus zijn 
positie behouden (in 2015 ook 7,1 kg). Het zijn vooral jonge tweeverdieners die de laatste jaren meer en 
meer verse kip gaan aankopen. Vooral kip in stukken is gegeerd; steeds minder mensen lijken te vallen 
voor een braadkip.  
Wat (verse) kalkoen betreft, eet de Belg gemiddeld 1 kg per jaar (2015: 1kg). Vanaf 2013 is er wel een 
dalende trend te zien voor de aankoopfrequentie van (verse) kalkoen.  
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Eieren 
Voor de eieren was er in 2016 een stabiele situatie zowel in aantal kopers (93,5%) als in aankoop-
frequentie (ongeveer 15,8 keer per jaar). De Belg at (thuis) gemiddeld 73,3 eieren; wat gelijkaardig is aan 
2015 toen er 73,8 eieren gegeten werden. Het grootste deel hiervan zijn scharreleieren (47,1% t.o.v. 
46,1% in 2015). Bio-eieren nemen toe in populariteit (6,2% t.o.v. 4,5% in 2015), ten koste van de 
scharreleieren (17,4% t.o.v. 20,1% in 2015). Vooral in Wallonië zijn bio-eieren populair. 
 
Konijn 
Voor konijn viel er dit jaar slecht nieuws te rapen. De gemiddelde thuisconsumptie per Belg zakte naar 246 
gram per jaar (2015: 292 gram). In 2016 kocht slechts 18% van de Belgen konijn om thuis klaar te maken; 
in 2011 was dit nog 26,7%. Konijn is vooral populair bij gepensioneerde mensen. De aandacht voor het 
konijn lijkt ook te dalen in de grote supermarkten, wat een slecht teken is. VLAM zal ook dit jaar verder 
inzetten op het verjongen van het imago van het (park)konijn om zo ook andere generaties aan te zetten 
tot het eten van (meer) konijn.   
(Tekst: Pluimvee – Bron: GfK) 
 
 

Met de bus naar Het Pluimveesymposium! 
Volgende week vindt Het Pluimveesymposium opnieuw plaats in Eersel (Nederland). Als Landsbond 
werken wij actief mee aan de organisatie van dit symposium. Het centrale thema dit jaar is ‘Ken uw 
tegenstanders’. De eerste dag (woensdag 17 mei) focust op de legsector, de tweede dag (donderdag 18 
mei) staat volledig in teken van de vleessector. De uitgebreide programma’s en inschrijvingsformulieren 
kan u vinden door te klikken op legsector of vleessector. Nieuw dit jaar is dat er een bus wordt ingelegd 
vanuit West- en Oost-Vlaanderen. Deze zal als opstapplaatsen Beernem en Beervelde aandoen. U kan 
tijdens uw inschrijving deze optie aanvinken. Geen reden meer dus om niet af te zakken naar Eersel! 
(Tekst: Pluimvee) 
 
 

Problemen met vraag en aanbod in Russische kalkoensector 
Volgens analytici zouden de komende maanden de prijzen in Rusland met 20% kunnen stijgen voor 
kalkoenvlees en –broedeieren. Dit is te wijten aan enkele uitbraken van AI bij de grootste Russische 
kalkoenproducent Eurodon, maar ook aan het feit dat er beperkingen werden opgelegd aan de import uit 
bepaalde landen (o.a. ook door AI). Bij Eurodon waren er 2 uitbraken van AI (december 2016 en april 
2017). In totaal werden hierbij zo’n 750.000 dieren geruimd; al spreken andere bronnen van 940.000 
dieren. Eurodon kon hierdoor bepaalde producten niet meer op de Russische markt aanbieden, wat 
onmiddellijk aanleiding gaf tot prijsschommelingen.  
 
De vele uitbraken van AI in Europa bezorgen de Russische kalkoensector ook kopzorgen want hierdoor 
beginnen ze ook te lijden aan een tekort aan kalkoen-broedeieren. In de lokale Russische media werd 
gezegd dat Rusland het laatste jaar 19,7 miljoen broedeieren ingevoerd had en dat die voor 75% 
afkomstig waren uit Canada, Duitsland, Frankrijk en Slovakije. Door de AI-uitbraken is dit aandeel sterk 
teruggelopen en zien sommige producenten zich genoodzaakt over te stappen naar andere rassen met 
dus andere uitdagingen tijdens het productieproces. Daarenboven groeit de vraag jaar na jaar in Rusland 
naar broedeieren gezien de groeiende productiecapaciteiten in het land. Tijdens de laatste maanden 
stegen de prijzen voor de broedeieren in Rusland met zo’n 10%.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: ThePoultryWorld) 
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EIERPRIJZEN MARKT KRUISHOUTEM(bron: www.kruishoutem.be) 
 

 

PLUIMVEEMARKT 

 
 
 
De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 09/05/2017

KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,00 7,01 +0,00 7,41 -0,04 8,04 -0,03 8,7

72,5 +0,00 5,77 +0,00 6,17 -0,04 6,8 -0,03 7,46

67,5 -0,03 5,39 -0,03 5,99 -0,04 6,57 -0,02 7,36

62,5 -0,05 5,02 -0,05 5,72 -0,05 6,3 -0,02 7,01

57,5 -0,06 4,63 -0,06 5,33 -0,03 5,87 -0,01 6,44

52,5 -0,05 4,22 -0,05 4,87 +0,00 5 -0,01 5,31

47,5 -0,03 3,8 -0,03 4,2 +0,03 4,44 -0,01 4,54

42,5 -0,03 3,35 -0,03 3,75 +0,02 3,94 +0,00 4,04

XL 7,71 8,11 8,74 9,4

L 6,09 6,69 7,27 8,06

M 5,33 6,03 6,57 7,14

S 4,3 4,7 4,94 5,04

Prijzencommissie Deinze 
(bron: www.deinze.be)

Van Tot Van tot

Extra zware soepkippen

+3.5 kg

Bruine soepkippen

1.8 – 2.0 kg

Witte soepkippen

1.6 – 1.8 kg

Braadkippen

(incl. toeslag Belplume )

Konijnen

ABC-prijs (bron FV “ABC”)

(incl. toeslag Belplume )

0,03+0,01 0,00

week 17: 0,86 // week 18: 0,86 // week 19: 0,85

-0,01 0,86 0,88 0,85 0,87

-0,07 1,62 1,55

0,02 0,01

+0,01 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 3 mei markt van 10 mei

+0,00 0,41 0,43 0,41 0,43

0,08 0,10

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week18.pdf
http://www.pluimvee.be/landsbond/68

