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Agenda 
 30 maart: Statutaire Vergadering Antwerpen om 19u in Domein De Putten te Kasterlee. Voor het 

volledige programma en inschrijving kan u hier terecht. 

 30 maart: Statutaire Vergadering Oost-Vlaanderen. U bent van harte welkom om 19u30 in feestzaal 

Breughel voor een gezellig samenzijn. Voor meer informatie kan u hier terecht.  

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 

 

Spoormans draagt broeierij-activiteiten over 

Vanaf 1 april zal Spoormans NV zich enkel nog toeleggen op de ontwikkeling en productie van pluimvee-
voeders en draagt het zijn broeierijen, opfok- en vermeerderingsbedrijven over aan gespecialiseerde 
broeiers. De Spoormans-broeierij in Arendonk wordt overgedragen aan Pluriton Layers dat daar een 
gespecialiseerde broeierij voor eendagskuikens van legrassen zal uitbaten. De productie en verkoop van 
eendagskuikens wordt deels overgedragen aan broeierij Belgabroed (voor Nederland, Wallonië, en de 
provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en een deel Oost-Vlaanderen) en deels aan broeierij David 
(voor Frankrijk, West-Vlaanderen en deeltje Oost-Vlaanderen). De broeierij Moonen-Wagemans in 
Nederweert (NL) die Spoormans enkele jaren geleden nog overnam, wordt overgedragen aan Belgabroed/ 
Van Hulst. Tot slot worden de eigen opfok- en vermeerderingsbedrijven van Spoormans in Nevele en 
Assenede overgenomen door broeierij David en de eigen bedrijven in Arendonk door Pluriton Layers.  
 
Alle betrokken personeelsleden kunnen aan dezelfde voorwaarden behouden blijven. De betrokken 
bedrijven zijn ervan overtuigd dat dit de klant alleen maar ten goede zal komen want elke partij kan zich nu 
volledig toeleggen op zijn kernactiviteit. Hun reacties kan u nalezen in het persbericht dat vandaag werd 
uitgestuurd en u hier integraal kan bekijken. 
(Tekst: Pluimvee – Bron: Persbericht) 
 
 

Nederlandse ophokplicht deels opgeheven vanaf vrijdag 30/3 

Deze vrijdag zit het Nederlandse pluimvee 16 weken verplicht opgehokt in kader van AI-dreiging. Doordat 
de vrije uitloop-eieren dan hun status verliezen en bestempeld moeten worden als scharreleieren, 
onderzocht de Nederlandse Minister van Landbouw Schouten of het (juridisch) mogelijk was om de 
ophokplicht in bepaalde regio's reeds op te heffen en in andere regio's te bewaren. 
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Nederland werd hiervoor opgedeeld in 20 regio's. Gisteren kondigde Nederlands minister Schouten aan dat 
in 6 van de 20 regio's de ophokplicht vrijdag kan opgeheven worden (op voorwaarde dat er niets meer 
verandert aan de huidige AI-situatie). Voor de andere 14 regio's blijft de afscherm- en ophokplicht nog 
steeds van kracht. Op deze kaart kan u bekijken welke regio's vrij zijn vanaf vrijdag 30 maart (in blauwe 
kleur). In de 6 regio's die vrijkomen, bevinden zich zo'n 70 vrije-uitloop bedrijven. Zij verliezen hun stempel 
van vrije uitloop dus niet. 
 
Het Nederlandse Ministerie van Landbouw heeft samen met SOVON Vogelonderzoek Nederland en de 
Gezondheidsdienst voor Dieren per regio gekeken naar de aanwezigheid van watervogels, het aantal 
bedrijven dat sinds 2014 besmet was met vogelgriep en de dichtheid van pluimvee in die bepaalde regio. 
Op die basis werden de 6 regio's bestempeld als laag-risico regio op insleep en verspreiding van vogelgriep. 
Midden april wordt een nieuwe beoordeling gemaakt. 
(Tekst: Pluimvee - Bron: Nederlandse Rijksoverheid) 
 
 

Geval van paramyxovirose bij duivenhouder in Bornem 

Vorige week bevestigde het FAVV een uitbraak van paramyxo bij een duivenmelker in de Antwerpse 
gemeente Bornem. Paramyxo is de mildere vorm van Newcastle Disease bij duiven. Gezien het gaat om 
een aangifteplichtige ziekte hebben de gemeentelijke overheden van Bornem alle vereiste maatregelen 
getroffen zoals een beschermingsgebied van 500 meter, met daarin een verbod op verzamelingen en 
vaccinatie van alle pluimvee en duiven. Deze maatregelen blijven 21 dagen gelden.  
 
Pluimvee dat op professionele bedrijven wordt gehouden en pluimvee en duiven die deelnemen aan 
verzamelingen, worden verplicht gevaccineerd. Voor dieren van hobbyhouders geldt hiervoor een sterke 
aanbeveling.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV) 
 
 

Carrefour lanceert eerste blockchainkip 

De ‘blockchainkip’ waarvan sprake is een Auvergne-kip met het Carrefour-kwaliteitslabel. Via de QR-code 
kan de consument te weten komen welk traject deze kip heeft afgelegd tot in het winkelrek. Zo komt onder 
meer informatie tevoorschijn rond waar de kip gekweekt werd, welk voeder ze kreeg, hoe en wanneer ze 
getransporteerd werd, en waar en wanneer ze werd geslacht. Carrefour heeft tot doel om aan te tonen dat 
het proces voor 100% eerlijk en transparant verloopt want Carrefour kan zelf niets aan de gegevens 
veranderen.  
 
Op termijn wil Carrefour dit bij het merendeel van zijn producten gaan invoeren. Dit jaar zouden nog eieren, 
tomaten, zalm, rundergehakt, melk, kaas, sinaasappels en honing aan de beurt komen. Minister Ducarme 
heeft intussen ook het principe van blockchain ontdekt en heeft reeds aangekondigd om de toepassing 
ervan in de agrovoedingsketen grondig te onderzoeken.  
(Tekst: Pluimvee – Bron: VILT) 
 
 
 

 
 
  

http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-03-30%20Nederlandse%20regio's%20vrij%20van%20ophokplicht%20AI.pdf


   PLUIMVEE ACTUEEL 
Nieuwsbrief 

 
 
 

Uitgever: Vlaamse Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders v.z.w - Oostendsesteenweg 217A –  8000 Brugge 
2017: Prijs abonnement maandelijks vakblad PLUIMVEE & wekelijkse nieuwsbrief PLUIMVEE ACTUEEL: België: € 95 – Buitenland: € 110 
Vragen of opmerkingen i.v.m. de nieuwsbrief? Stuur een e-mail naar info@pluimvee.be of bel 0496 244 954. 
Overname van de inhoud is toegelaten mits bronvermelding. 
 

EIERPRIJZEN MARKT KRUISHOUTEM(bron: www.kruishoutem.be) 
 

 

 

PLUIMVEEMARKT 

 
 

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 27/03/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag

77,5 -0,51 7,04 -0,36 8,83 -0,90 10,53 -0,57 10,94

72,5 -0,51 5,80 -0,36 7,59 -0,90 9,29 -0,57 9,70

67,5 -0,47 5,40 -0,34 7,16 -0,93 8,95 -0,54 9,32

62,5 -0,44 5,00 -0,32 6,63 -0,95 8,58 -0,46 8,95

57,5 -0,40 4,60 -0,28 6,11 -0,98 8,02 -0,48 8,39

52,5 -0,37 4,20 -0,26 5,58 -1,03 6,98 -0,53 7,35

47,5 -0,33 3,80 -0,24 4,95 -1,06 6,03 -0,56 6,53

42,5 -0,30 3,40 -0,21 4,43 -1,00 5,29 -0,50 5,79

XL 7,84 9,63 11,33 11,74

L 6,20 7,96 9,75 10,12

M 5,40 6,91 8,82 9,19

S 4,40 5,55 6,63 7,13

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 )

0,02+0,00 0,00

week 11: 0,86 // week 12: 0,86 // week 13: 0,86

+0,00 0,87 0,89 0,87 0,89

+0,00 2,15 2,15

0,02 0,00

+0,00 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 21 maart markt van 28 maart

-0,03 0,68 0,70 0,65 0,67

0,07 0,09

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/GPA2018%20week12.pdf

