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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

Gezondheid omwonenden landbouwbedrijf in Vlaamse Commissie 
Vorige week woensdag kwam het effect van intensieve veeteelt op de gezondheid van de omwonenden 
van landbouwbedrijven ter sprake op de vergadering van de Vlaamse Commissie voor Landbouw, Visserij 
en Plattelandsbeleid. Dit gebeurde n.a.v. vragen van enkele parlementsleden die er kwamen als reactie op 
de eerder besproken studie van de West-Vlaamse Milieufederatie.  
 
Minister Joke Schauvliege nuanceert daar een en ander in. Ze vindt dat er factoren zijn die enkel voor de 
boer in de stal gelden (alsook veearts en slachthuispersoneel) en daarnaast factoren van toepassing op 
de omwonenden. Hierbij is het voor haar duidelijk dat er momenteel geen eenduidig verband bestaat 
tussen de oorzaak (emissies) en het gevolg (gezondheid) van omwonenden van landbouwbedrijven. Ze 
verwijst hiervoor ook naar onderzoeken die momenteel plaatsvinden aan het ILVO en bij de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) rond o.a. fijn stof.  
 
Bovendien erkent de minister ook dat de sector reeds veel inspanningen heeft gedaan de voorbije jaren. 
Tijdens de periode 2007-2015 steeg het aantal ammoniakemissie-arme stallen in Vlaanderen in de 
varkenssector van 4 tot 24%. In de pluimveesector ging dit zelfs van 14 naar 43%. In 2014 was de 
landbouwsector nog verantwoordelijk voor 6% van de emissie van de meest schadelijke partikels fijnstof in 
de lucht. Sinds 1995 is er volgens de VMM een opvallende daling van 47% opgetekend in de landbouw. 
Op de opmerkingen rond geuroverlast rond de bedrijven, antwoordt minister Schauvliege dat er bij de 
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minste twijfel i.v.m. geuroverlast bij een vergunningsaanvraag, onmiddellijk om een geurstudie wordt 
aangevraagd.  
 
Wat het onderzoek betreft, kijkt minister Schauvliege dus vooral naar ILVO en naar VMM, maar ook naar 
de praktijkbedrijven. Daar wordt steeds gezocht naar nieuwe technieken, meer duurzaamheid en een 
verbetering van de arbeidsveiligheid. Bovendien worden er op de praktijkonderzoekscentra vooral vragen 
behandeld die vanuit de sector zelf komen.  
 
U kan de hele discussie hier integraal nalezen.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Commissie Landbouw) 
 

 
Imago verrijkte kooi-eieren moet beter  
Vorige week namen enkele Nederlandse pluimveehouders het initiatief om het imago van verrijkte kooi-
eieren te verbeteren. Hiermee willen ze proberen om de afzetmogelijkheden en de opbrengst van deze 
eieren uit te breiden. Ondanks het feit dat de batterijkooien reeds in 2012 werden afgeschaft, spreekt men 
nog steeds over kooi-eieren in plaats van verrijkte kooi-eieren of kolonie-eieren. De pluimveehouders 
willen van dit negatieve beeld af en willen de positieve aspecten van deze manier van huisvesten ook 
beter kenbaar gaan maken bij zowel de consument als bij de handel. Niet onbelangrijk hierbij is dat de 
uitstoot van fijn stof bij deze manier van huisvesten lager is dan in de stallen waar de kippen vrij 
rondlopen. Een thema waar de laatste tijd veel aandacht aan wordt besteed. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

China importeert opnieuw Amerikaans pluimveevlees 
Vorige week sloten de Verenigde Staten en China verrassend snel een handelsakkoord. De Amerikanen 
hopen met het nieuwe handelsakkoord het grote handelstekort met China te verminderen. Dat bedraagt 
ongeveer 300 miljard dollar. De deal kwam er verrassend snel. Tijdens zijn campagne voor het 
presidentschap bestempelde Trump China nog als een koersmanipulator. Trump kan nu echter de steun 
van China wel gebruiken als het gaat over het intomen van de Noord-Koreaanse nucleaire ambities. Hij 
heeft zijn toon t.o.v. het land fel gemilderd.   
 
De deal houdt o.a. in dat Amerika opnieuw rundsvlees en pluimveevlees richting China mag voeren. Voor 
het rundsvlees was dit reeds verboden van in 2003 toen er in een Amerikaanse staat een uitbraak was 
van de gekkekoeienziekte. Voor pluimvee was de import verboden sinds 2015, toen de USA kampte met 
uitbraken van vogelgriep. Verwacht wordt dat China (op termijn) ook fokpluimvee zal toelaten, gezien ze 
hieraan momenteel grote tekorten hebben. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: WattAgNet) 
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De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
Andere marktoverzichten staan op onze website  

Prijzen voor 16/05/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,09 6,92 -0,09 7,32 +0,05 8,09 +0,27 8,97

72,5 -0,09 5,68 -0,09 6,08 +0,05 6,85 +0,27 7,73

67,5 -0,07 5,32 -0,07 5,92 +0,07 6,64 +0,25 7,61

62,5 -0,07 4,95 -0,07 5,65 +0,09 6,39 +0,23 7,24

57,5 -0,06 4,57 -0,06 5,27 +0,10 5,97 +0,20 6,64

52,5 -0,04 4,18 -0,04 4,83 +0,09 5,09 +0,14 5,45

47,5 -0,03 3,77 -0,03 4,17 +0,08 4,52 +0,09 4,63

42,5 -0,02 3,33 -0,02 3,73 +0,07 4,01 +0,08 4,12

XL 7,62 8,02 8,79 9,67

L 6,02 6,62 7,34 8,31

M 5,27 5,97 6,67 7,34

S 4,27 4,67 5,02 5,13

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 )

+0,00 0,08 0,10

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 10 mei markt van 17 mei

-0,01 0,41 0,43 0,40 0,42

0,08 0,10

0,03+0,00 0,01

week 18: 0,86 // week 19: 0,85 // week 20: 0,85

+0,02 0,85 0,87 0,87 0,89

-0,05 1,55 1,50

0,03 0,01
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