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Agenda 

 7 september:  open deur nieuw bio-legkippenbedrijf van  P. Loncin en N. Mangin te Wardin n° 303 
nabij Bastogne. Welkom vanaf 14.00u. Meer info hier. 

 11-14 september: SPACE beurs te Rennes (F) 

 10 september DGZ infosessie voor broeierijen ivm KB registratie en identificatie te Torhout. 
Inschrijven via deze link.  

 13 september (te Brecht), 14 september (te Welle), 17 september (te Beervelde), 18 september (te 
Ieper) en 19 september (te Tielt) DGZ infosessie voor pluimveehouders, -vervoeders en –handelaars, 
telkens om 19.00u.  

 22 september: opendeurdag bij de familie Vandenbroucke – Verschaeve ter gelegenheid van 2 
nieuwe kalkoenstallen te Voormezele , Wittenhuisstraat 3. Welkom vanaf 16 uur.  

 3 oktober (te Tielt) en 4 oktober (te Malle): studieavond “Opfok en vermeerdering” van de 
Landsbond.  

 6 november: trefdag voor pluimveehouders  te Gits (Roeselare), georganiseerd door de prov. 
West-Vlaanderen i.s.m. o.a. de Landsbond. Blokkeer deze datum nu reeds in je agenda. Meer info 
volgt. 

Brand(stichting) op twee pluimveebedrijven regio Kruishoutem 
In de nacht van 1-2 september moest de brandweer zowel uitrukken naar pluimveeslachterij Nollens te 
Kruishoutem als naar broeierij Claeys te Zulte. De eerste brand deed zich voor om circa 23 u terwijl een uur 
later de tweede haard ontdekt werd. Beide bedrijven liggen slechts enkele 100den m van elkaar. 

De brand is in beide bedrijven ontstaan in plastiek bakken en/of met paletten die buiten stonden naast de 
gebouwen. Omwille hiervan vermoeden politie en brandweer dat de branden zijn aangestoken. Het 
brandweerkorps van Kruishoutem en het ter versterking geroepen korps van Oudenaarde hadden in beide 
gevallen de overgeslagen brand, naar het aanliggende gebouw, vrij snel onder controle. 

(Tekst: Pluimvee – Bron: Het Laatste Nieuws) 
 

Eerste gevallen van hoogpathogene vogelgriep in het Noorden van Duitsland en 
Nederland  
Eind augustus werd bij een wilde eend in het Eemmeer (Noord Nederland) het hoogpathogene H5N6 virus 
vastgesteld. Enkele dagen later (4 september) meldde het OIE (Wereldorganisatie voor Diergezondheid) 
ook een besmetting met HPAI op een kleinschalig pluimveebedrijf (130 dieren) met diverse rassen pluimvee 

 

Landsbond 

http://www.pluimvee.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/2018-09-07%20-%20Uitnodiging%20Loncin.pdf
https://www.dgz.be/nieuwsbericht/dgz-informeert-over-kb-identificatie-en-registratie-pluimvee-en-konijnen
https://www.dgz.be/nieuwsbericht/dgz-informeert-over-kb-identificatie-en-registratie-pluimvee-en-konijnen
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en eenden te Wismar in Nordwestmecklenburg (Noord Duitsland). Ook hier is het virus van het type H5N6, 
dat eerder dit jaar ook reeds vastgesteld werd in Denemarken, Zweden en Nederland.  

Met het trekseizoen van watervogels in aantocht is het duidelijk dat de dreiging voor HPAI reëel is.    

 (Tekst: Pluimvee – Bron: OIE)  
 

Ruim de helft van de bedrijven getroffen door de fipronilcrisis zijn reeds vergoed 
Vorig jaar, vrij kort na het uitbreken van de fipronilcrisis einde juli, werden door zowel de Vlaamse als de 
Federale overheid een reeks maatregelen doorgevoerd om de getroffen pluimveebedrijven te 
ondersteunen. Van de vele maatregelen voor de getroffen bedrijven is de beloofde schadeloosstelling, 
door de Federale overheid, veruit de belangrijkste financiële maatregel. Eind augustus is door het kabinet 
van de verantwoordelijke Minister (Ducarme) ruim de helft van de ingediende dossiers reeds afgehandeld 
en is er tot uitbetaling overgegaan.  
Een aantal andere bedrijven ontving reeds een voorstel, of hun dossier is goedgekeurd, maar er moet nog 
tot uitbetaling overgegaan worden. Tenslotte zijn er nog een beperkt aantal bedrijven die eerstdaags een 
voorstel zullen ontvangen of waar het nog wachten is op goedkeuring van hun ingediende dossier. 

(Tekst: Pluimvee)  
 

Proefbedrijf Pluimveehouderij op PlattelandsTV : 25 jaar praktijkonderzoek  
Naar aanleiding van 25 jaar praktijkonderzoek op het Proefbedrijf Pluimveehouderij te Geel, maakte 
PlattelandsTV een bezoek aan het proefbedrijf. Deze is vanaf vorige zondag en gans de week te bekijken 
op hun zender en nadien ook op hun website (www.plattelandstv.be) en eveneens op de website van het 
proefbedrijf (www.provincieantwerpen.be). 

In de reportage wordt er teruggeblikt op successen uit het verleden zoals de lichtschema's bij vlees-
kuikens, de overstap naar alternatieven voor de legbatterij en monitoring van bloedluizen. Tegelijkertijd 
blikt men vooruit naar de toekomstige uitdagingen voor de pluimveesector en het pluimveeonderzoek.  

(Tekst: Pluimvee – Bron: PlattelandsTV) 
 

Inhoud september nummer Pluimvee 
• Standpunt van de voorzitter: vernieuwingen 

• Ammoniakemissiearme stalsystemen: wijzigingen in recent MB 

• Diversifiëren met bio-legkippenstal 

• Prestarters dragen bij aan een vlotte start 

• Ziekte van Newcastle: hoe herkennen en voorkomen? 

• Voetzoollaesies: oorzaak en risicofactoren bij vleeskippen 

• Bescherm  jezelf tegen stof! 

• Bekroonde innovaties op vakbeurs SPACE  

• EU in- en uitvoerbalans 2018: trends voor eieren en pluimveevlees 

• Voorstelling van twee onderzoeksprojecten 

• Column: hete zomer! 

• De gebruikelijke rubrieken: juridische info, marktinfo, berichten en kort nieuws 

(Tekst: Pluimvee)  

 

 

ADVERTEREN IN PLUIMVEE MAGAZINE EN DE PLUIMVEE NIEUWSBRIEF? 

Dat kan! Bereik de volledige pluimvee- en konijnensector.  
Advertentietarieven via http://www.pluimvee.be/nl/magazine/adverteren-in-ons-magazine . 

Contacteer Luc Maertens voor meer info en reservaties: 
advertenties@pluimvee.be of +32 498 04 06 91 

 
 
 

http://www.plattelandstv.be/
http://www.provincieantwerpen.be/
http://www.pluimvee.be/nl/magazine/adverteren-in-ons-magazine
mailto:advertenties@pluimvee.be
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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 4/09/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING

WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag
77,5 +0,40 5,98 +0,40 6,58 +0,24 6,74 +0,30 7,83

72,5 +0,40 4,74 +0,40 5,34 +0,24 5,50 +0,30 6,59

67,5 +0,37 4,41 +0,37 5,01 +0,21 5,06 +0,27 5,98

62,5 +0,35 4,08 +0,35 4,68 +0,17 4,60 +0,23 5,34

57,5 +0,32 3,74 +0,32 4,34 +0,14 4,11 +0,18 4,65

52,5 +0,29 3,41 +0,29 4,01 +0,09 3,49 +0,09 3,79

47,5 +0,26 3,07 +0,26 3,67 +0,05 2,94 +0,05 2,94

42,5 +0,23 2,74 +0,23 3,34 +0,06 2,56 +0,06 2,56

XL +0,40 6,78 +0,40 7,38 +0,24 7,54 +0,30 8,63

L +0,37 5,21 +0,37 5,81 +0,21 5,86 +0,27 6,78

M +0,32 4,54 +0,32 5,14 +0,14 4,91 +0,18 5,45

S +0,26 3,67 +0,26 4,27 +0,05 3,54 +0,05 3,54

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 34: 0,94 // week 35: 0,94 // week 36: 0,94

+0,00 0,96 0,98 0,96 0,98

+0,03 1,65 1,68

0,02 0,00

+0,00 0,07 0,09

Evolutie

per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 29 augustus

+0,02 0,56 0,58 0,58 0,60

0,07 0,09

markt van 5 september

mailto:info@pluimvee.be
http://www.kruishoutem.be/
http://pluimvee.be/nl/markten/gpa

