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Nr. 18 – week 19 

Markten week 19 tov week 18 
 
Extra zware soep - 
Half zware soep - 
Lichte soep - 
Vleeskippen + 
ABC = 
Konijnen - 
Verrijkte kooi-eieren  - 
Scharreleieren        - 
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 Vlaamse Land- en tuinbouw reeds sedert 2010 netto producent 

elektriciteit 
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Agenda 
 12 mei: Opendeurdag bij de familie  Martin,  Rue de Milombois 18  te Froidchapelle voor de opening 

van hun nieuwe pluimveestal voor vleeskippen. Welkom vanaf 15u.  

 17 mei (braad) en 18 mei (leg): Pluimveesymposium te Eersel (N). 

 25 mei: Opendag vleeskippenbedrijf familie Vangeloven (Mevakip), Houterstraat 18 te BREE. 
Welkom vanaf 17.00u in drie nieuwe vleeskippenstallen verbonden door een centrale gang. 

 

Legkippenbestand in het VK loopt op tot in de buurt van 40 miljoen    
In januari en februari zijn in het Groot Brittannië circa 900.000 legraskuikens meer opgezet dan in dezelfde 
maanden van 2017. De stijging bedroeg 17% in januari gevolgd door een stijging met 11% in februari. 
Hierdoor verwacht men dat de legstapel begin juli  zal opgelopen zijn tot een nieuwe recordhoogte van 
37,4 miljoen. Sedert 2014 is er een duidelijke trend te zien wat de legkippenstapel in de VK betreft met 
een bijna lineaire toename van bijna 2 miljoen per jaar. Rekening houdende dat de vakantieperiode 
jaarlijks een moeilijke periode is voor afzet, verwacht men dat dit negatief gaat drukken op de marktprijs.  

(Tekst: Pluimvee – Bron: Poultry World) 
 

Opzet eendagskuikens vleesrassen stijgt verder door de laatste 12 maanden 

In de periode april 2017 - maart 2018 is in ons land de opzet van eendagskuikens (braadsector) verder 
toegenomen met 4,9% in vergelijking met dezelfde periode het jaar voordien. In maart van dit jaar werden 
bijna 27,5 miljoen vleeskippen opgezet terwijl de opzet in februari met 22 miljoen duidelijk lager was. De 
opzet van zware moederdieren in de laatste 12 maanden vertoonde een gelijkaardig beeld als de 
vleeskippen met een toename van 4%.  

De opzet van eendagskuikens leg daarentegen liep in de periode april 2017 – maart 2018 terug met 3,3%. 
De uitvoer van broedeieren (leg) nam in dezelfde periode zeer sterk af (- 49,5%). De fipronilcrisis zal hier 
wel niet vreemd aan zijn want de inleg van broedeieren voor de leg nam met 10,2% toe.  

(Tekst: Pluimvee – Bron: Departement Landbouw en Visserij) 
 

Sector distantieert zich van de vergassing van kuikens op de tarmac Zaventem 
Een container met eendagskuikens, met bestemming Kinshasa, is vorige zaterdag op de luchthaven 
blijven staan omdat door technische redenen de vlucht geannuleerd was. De container met 20.000 
kuikens is er vervolgens op de tarmac blijven staan tot zondagavond. Omdat de transporteur weigerde om 
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de kuikens terug te nemen  (dixit dienst Dierenwelzijn) werd door de opgeroepen inspecteur-dierenarts 
beslist dat de kuikens ter plaatse moesten geëuthanaseerd worden. Een “bereidwillige” brandweerman 
van het brandweercorps van Zaventem was uiteindelijk bereid om de kuikens uit hun lijden te verlossen 
door CO2 in de container te blazen. De luchthavenbrandweer weigerde om dit te doen. 

Als Landsbond stellen we ons diverse vragen. Vooreerst omtrent de locatie van de container. Bij navraag 
bij enkele broeierijen die exporteren blijkt dat de containers met kuikens slechts mogen aangeleverd 
worden als de vlucht bevestigd is. Verder is er in de luchthaven een geconditioneerde ruimte voorhanden 
om diertransporten, in wacht, in onder te brengen. De transporteur is tevens, bij overmacht, verplicht om 
zijn verantwoordelijkheid op te nemen en de vracht terug op te halen. Dit blijkt niet het geval geweest te 
zijn volgens de Dienst Dierenwelzijn die een proces-verbaal heeft laten opstellen tegen de exporteur voor 
inbreuken op de dierenwelzijnswet.  

Als sectororganisatie distantiëren we ons van dit incident dat de sector in een slecht daglicht stelt. 
Onderzoek wat er misgelopen is en de nodige maatregelen om bij overmacht passende diervriendelijke 
maatregelen te nemen, is volgens onze voorzitter Danny Coulier, waar we als sector voor staan.   

 (Tekst: Pluimvee – Bron: Nieuwsblad 8 mei en Vilt)  
 

Vlaamse Land- en tuinbouw reeds sedert 2010 netto producent elektriciteit 
Eind 2017 sloten de vier energieministers in ons land een energiepact. Hierin werd vastgelegd dat tegen 
2050 alle elektriciteit moet opgewekt worden aan de hand van duurzame bronnen. De tussentijdse 
doelstelling te realiseren tegen 2030 bedraagt  40 procent. Uit cijfers van het Departement Landbouw en 
Visserij blijkt dat de Vlaamse land- en tuinbouw reeds sedert  2010 netto producent is van elektriciteit. De 
installaties van warmte-krachtkoppeling (WKK), zonnepanelen, biogasinstallaties en pocketvergisters 
zorgen hiervoor. Maar exacte cijfers, over het aantal landbouwers die hernieuwbare energie produceren of 
over de gebruikte technieken, ontbreken evenwel. Maar dat landbouw zijn bijdrage levert, daar bestaat 
geen twijfel over.  

In de braadkippensector is het vooral de combinatie warmtewisselaar en zonnepanelen die goed scoort 
om zowel het energieverbruik te drukken en overdag in de energiebehoefte te voorzien. In je eigen energie 
voorzien is trouwens niet enkel financieel voordelig, het is ook duurzaam en geeft het imago van je bedrijf 
wat extra glans. 

 (Tekst: Vilt & Pluimvee – Bron: Vilt) 

 
  
 
 

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 
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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 8/05/2018

VERRIJKTE KOOI-NOTERING SCHARREL-NOTERING
WIT BRUIN WIT BRUIN

Notering af producent, per 100 stuks, ongesorteerd exclusief toeslag
77,5 -0,30 6,21 -0,30 6,71 -0,31 7,48 -0,31 7,97
72,5 -0,30 4,97 -0,30 5,47 -0,31 6,24 -0,31 6,73
67,5 -0,28 4,63 -0,28 5,13 -0,29 5,89 -0,29 6,33
62,5 -0,25 4,29 -0,25 4,79 -0,28 5,52 -0,27 5,90
57,5 -0,24 3,94 -0,24 4,44 -0,23 5,10 -0,25 5,37
52,5 -0,22 3,60 -0,22 4,10 -0,14 4,52 -0,24 4,62
47,5 -0,19 3,26 -0,19 3,76 -0,06 3,97 -0,06 4,47
42,5 -0,17 2,92 -0,14 3,42 -0,02 3,48 -0,02 3,98

XL 7,01 7,51 8,28 8,77

L 5,43 5,93 6,69 7,13

M 4,74 5,24 5,90 6,17

S 3,86 4,36 4,57 5,07

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 )

-0,02-0,01 -0,03

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

+0,01 0,88 0,90 0,89 0,91

-0,10 1,70 1,60

-0,01 -0,04

-0,01 0,04 0,06

Evolutie
per kg levend gewicht excl. BTW

markt van 2 mei

-0,02 0,53 0,55 0,51 0,53

0,03 0,05

markt van 9 mei


