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Agenda 
 21 september – 26 september – 17 oktober – 26 oktober: Opleidingscursus 

braadkippenhouders door Proefbedrijf Pluimveehouderij in resp. Roeselare, Beervelde, Bocholt en 

Diest. Meer informatie vindt u door hier te klikken. 

 22 september: Opendag nieuwe moederdierenstallen in Oud-Turnhout bij de familie Verwaest-Mes. 

U kan de volledige uitnodiging hier terugvinden. 

 22 november: Journée d’étude des productions porcines et avicoles. De 17e editie van deze 

studiedag vindt plaats in de Moulins de Beez (Namur). Meer informatie vindt u door hier te klikken.  

 

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

Nieuwe voedingsdriehoek  
Gisteren stelde het Vlaams Instituut Gezond Leven een nieuwe voedingsdriehoek voor. Ze deden dit omdat 
de vorige driehoek bijna 20 jaar oud was en er in de huidige maatschappij heel wat gezegd wordt over wat 
al dan niet gezond is van etenswaren. Het Instituut wil richtlijnen geven die op lange termijn voor iedereen 
haalbaar zijn. Zelf zijn ze ervan overtuigd dat het een realistisch model is dat perfect past in de Vlaamse 
eetcultuur en dat leidt tot het nemen van duurzamere keuzes. U kan de voedingsdriehoek hier raadplegen. 
 
Plantaardige producten moeten steeds de basis moeten vormen van een maaltijd. Deze bevinden zich in de 
donkergroene zone waar je veel mag van eten. Dit mag matig aangevuld worden met dierlijke producten 
zoals vis, gevogelte en eieren. Deze zitten in de lichtgroene zone. Rood vlees wordt dan weer verbannen 
naar de oranje zone. Daarvan beweert het Instituut dat het een ongunstig effect kan hebben op je lichaam. 
Bewerkte vleeswaren zitten dan weer in de rode zone en zijn te vermijden.  
 
Het Instituut onderscheidt dus 3 categorieën bij vlees, nl. wit vlees, rood vlees en bewerkt vlees. Van wit 
vlees zeggen ze dat er geen aantoonbare negatieve effecten zijn voor de gezondheid en dat ze een betere 
milieu-impact hebben dan rood vlees. Vandaar ook de keuze om dit in het lichtgroene deel te plaatsen van 
de voedingsdriehoek. Over rood vlees zegt het Instituut dat té grote hoeveelheden ongezond kunnen zijn en 
de productie een grote impact heeft op de planeet. Gevolg hiervan is dat deze categorie volgens het 
Instituut in de oranje zone thuishoort. Tot slot zeggen ze over bewerkt vlees (wit én rood) dat er een 
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overtuigend bewijs zou zijn dat ze het risico op darmkanker kunnen verhogen. Daarom werd dit in de rode 
restgroep (buiten de voedingsdriehoek) geplaatst.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Instituut Gezond Leven) 
 
 

Sterke stijging verwerking pluimveemest 
Uit de jaarlijkse enquête die VCM uitvoert bij de mestverwerkingssector werd duidelijk dat in 2016 bijna 41,5 
miljoen kg stikstof uit dierlijke mest (incl. export) werd verwerkt. Dit cijfer stijgt jaarlijks, maar tussen 2015 en 
2016 bedroeg deze stijging meer dan 10% en was ze dus groter dan in het verleden. Een mogelijke 
verklaring hiervoor kan te vinden zijn in het feit dat de bemestingsnormen van het vijfde MAP pas in werking 
traden na de voorjaarsbemesting van 2015.  
 
Bijna 86% van de stikstofverwerking werd in 2016 gerealiseerd door verwerking en export van varkensmest 
(17,8 miljoen kg N of 42,8%) samen met de verwerking en export van pluimveemest (17,7 miljoen kg N of 
42,7%). De export van ruwe pluimveemest daalde met 7% t.o.v. 2015. De stikstofbehandeling via 
biothermische droging (al dan niet gecombineerd met drogen en korrelen) van pluimveemest en de dikke 
fractie van varkensmest en rundermest steeg met 8%. Dit is voornamelijk het gevolg van de gestegen 
verwerking (+15%) van pluimveemest ten gevolge van het gegroeide Vlaamse pluimveebestand; maar ook 
door de zeer sterke stijging (met factor 7) van de behandeling van de dikke fractie van rundveemest. 
Rundveemest wordt steeds vaker gescheiden en de dikke fractie wordt dan naar een 
mestverwerkingsinstallatie (biothermische droging) gebracht.  
 
Frankrijk blijft nog steeds het belangrijkste land voor de export van Vlaamse mestproducten (hoofdzakelijk 
biothermisch gedroogde en bekalkte mest). In 2016 steeg de export naar Frankrijk tot 58% (+9%). De export 
naar Duitsland klokte in 2016 af op 4% (+3%); deze naar Nederland daalde dan weer van 42 naar 29%. 
Naar de toekomst toe blijft VCM verder inzetten op de zoektocht naar nieuwe afzetmarkten voor Vlaamse 
mestproducten.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VCM) 
 
 

Vietnam start met export pluimveevlees 
Vietnam voerde deze maand voor het eerst pluimveevlees uit naar Japan, meer bepaald zo’n 300 ton 
kippenborst. Dat is een primeur en het toont ook aan dat het Vietnamese pluimveevlees een voldoende 
hoge standaard heeft gezien de strenge eisen van Japan rond voedselveiligheid en diergezondheid. Deze 
export werd uitgevoerd door het bedrijf Koyu & Unitek, één van de belangrijkste klanten van de Nederlandse 
veevoederfabrikant De Heus in Vietnam. Het bedrijf nam dit jaar nog een pluimveeverwerkingsbedrijf in 
gebruik met een capaciteit van 50.000 slachtkuikens. Het Vietnamese bedrijf gaat Koyu nu helpen om nog 
andere markten aan te boren voor hun verwerkte pluimveevlees. Hierbij wordt ook aan de EU gedacht.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij) 
 
 

Europese eierproductie geconcentreerd 
75% van de Europese eieren wordt geproduceerd in Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Nederland, Polen 
en het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het aantal leghennen in Europa lager is dan in Oekraïne of in de USA, 
zit Europa toch op een zelfvoorzieningsgraad van ongeveer 102-104%. De leghennenproductie nam tussen 
2015 en 2016 toe met 1,2% en tussen 2016 en 2017 met 0,6% al zal nog af te wachten zijn of er effectief 
een groei te zien zal zijn dit jaar door het fipronil-schandaal.  
 
In Europa zitten nog 55,9% van de leghennen in verrijkte kooien; 25,6% is scharrel, vrije uitloop bedraagt 
13,9% en tot slot 4,5% biologische leghennen. Jaar na jaar nemen de alternatieve systemen wel toe in 
aandeel. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: PoultryWorld) 

  

http://www.vcm-mestverwerking.be/publicationfiles/RapportEnqueteVCM2017_finaal.pdf
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EIERPRIJZEN MARKT KRUISHOUTEM(bron: www.kruishoutem.be) 
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De meest recente poeljenprijs GPA vind je via deze link. 
  
 
 
 
 
 
Disclaimer: 
De VVP en de Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders vzw (Landsbond) hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te 
voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op 
het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de 
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. 

Prijzen voor 19/09/2017

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 +0,53 9,00 +0,53 9,35 +0,18 9,14 +0,26 10,63

72,5 +0,53 7,76 +0,53 8,11 +0,18 7,90 +0,26 9,39

67,5 +0,50 7,20 +0,50 7,75 +0,20 7,62 +0,26 8,93

62,5 +0,46 6,63 +0,46 7,18 +0,20 7,29 +0,25 8,41

57,5 +0,43 6,08 +0,43 6,63 +0,20 6,80 +0,23 7,62

52,5 +0,41 5,56 +0,41 6,11 +0,15 5,86 +0,18 6,15

47,5 +0,37 5,03 +0,37 5,38 +0,13 5,03 +0,13 5,03

42,5 +0,33 4,46 +0,33 4,81 +0,11 4,44 +0,11 4,44

XL 9,80 10,15 9,94 11,43

L 8,00 8,55 8,42 9,73

M 6,88 7,43 7,60 8,42

S 5,63 5,98 5,63 5,63

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 0,27 0,29

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 13 september markt van 20 september

+0,03 0,60 0,62 0,63 0,65

0,30 0,32

0,25+0,03 0,20

week 36: 0,85 // week 37: 0,85 // week 38: 0,85

+0,00 0,85 0,87 0,85 0,87

+0,08 1,95 2,03

0,22 0,23

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/files/GPA2017%20week37.pdf

