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Het fipronil meldpunt is een initiatief van LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei, NVP en de
gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Putten, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel,
Veenendaal, Woudenberg en Wageningen.
 
Het meldpunt is bedoeld voor alle pluimveehouders in de Gelderse Vallei die direct of
indirect met de fipronil-problematiek te maken hebben. Ook vragen van buiten deze regio
worden beantwoord.
 
Vanaf 7 augustus is er volop gebruik gemaakt van dit meldpunt. Er zijn inmiddels meer dan
1800 contacten afgehandeld. Behalve het beantwoorden van vragen, zijn er vanuit het
meldpunt aanvullende acties georganiseerd zoals de inzet van agrarische coaches, “Boenen
bij de Boeren” en de afvoer van “te natte” mest naar vuilverbrandingscentrale ARN te
Weurt.
 
Het meldpunt blijft voor u beschikbaar, schroom niet uw vragen te stellen of
ondersteuning aan te vragen! U kunt het meldpunt telefonisch bereiken op 088-0206410
of per email: info@poultryexpertisecentre.com
 
U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor het bezoeken van het pluimveehouders-café in
de maand december. Doelstelling van het pluimveehouders-café is dat u in informele sfeer
kunt bijpraten met uw collega’s, indien gewenst kunt u inhoudelijke vragen stellen aan
vertegenwoordigers van de betrokken partijen.

Stand van zaken

1) GD: samenvatting
De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft een samenvatting opgesteld van onderzoeken en
ervaringen m.b.t. fipronil tot nu toe. 
U vindt deze op https://www.poultryexpertisecentre.com/fipronil-problematiek
 
2) Nieuwsbrief AVINED 24 november 2017  
In de laatste nieuwsbrief van AVINED worden diverse veranderingen weergegeven: 
- een herziening van het protocol voor vrijgave van eieren na herbevolking; het protocol
biedt nu mogelijkheden om ook eiervoorraad, van vóór de datum van monstername, vrij te
geven. 
- monstername voor vrijgave geblokkeerde koppel in schone stal (waarin nooit fipronil is
gebruikt): in dat geval is monstername na 8 dagen mogelijk. 
- uitbreiding van de opknipprocedure van UBN ’s: deze procedure is nu uitgebreid naar de 
mogelijkheid om vrijgegeven UBN ’s los te knippen van UBN ’s van hetzelfde bedrijf die nog
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wel geblokkeerd zijn. 
- inplannen monstername bij NVWA: het is nu mogelijk de monstername voor vrijgave van
te voren in te plannen bij de NVWA. 
Het benodigde protocol of formulier voor de diverse onderdelen, vindt u in de AVINED
nieuwsbrief op: https://www.poultryexpertisecentre.com/fipronil-problematiek . 
 
3) Agrarische coaches
In totaal 46 pluimveehouders hebben tot nu toe gebruik gemaakt van de aangeboden
mogelijkheid in gesprek te gaan met een ervaren agrarisch coach om te praten over de
ontstane situatie door de fipronil crisis. U kunt hier nog steeds gebruik van maken! Bel met
het meldpunt of, als u eerder contact heeft gehad met een agrarisch coach, rechtstreeks
met hem of haar. Niet alleen tijdens de spannende periode waarin uw bedrijf was
geblokkeerd voor de eieren, maar ook juist na die tijd kan er behoefte ontstaan aan het
bespreken van de situatie om zo meer energie en een beter overzicht te krijgen.
 
4) Boenen bij de Boeren
Sinds de start van dit initiatief heeft 27 keer een groep vrijwilligers werkzaamheden
verricht bij getroffen pluimveehouders. Het ging om mest verwijderen, eieren vernietigen,
opnieuw inrichten en plastic onderdelen vervangen. Inmiddels zijn er 109 aanmeldingen
van betrokken medeburgers, zowel uit de regio als daarbuiten. Kunt u hulp gebruiken?
Schroom niet dit aan te vragen! U kunt dit doen op www.boenenbijdeboeren.nl Voor
schone werkkleding en verzekering van de vrijwilligers wordt gezorgd. De coördinator Jan
Brok zorgt voor afstemming van vraag en aanbod. Wij hebben tot nu toe uitsluitend
enthousiaste reacties ontvangen, zowel van pluimveehouders als vrijwilligers. In
teamverband kan er in korte tijd veel werk worden verzet én deze unieke opzet leidt tot
waardering en saamhorigheid!
 
5) Afvoer van vervuilde mest
De afvoer van vervuilde mest is een nijpend probleem. Er is, naast de mogelijkheid van
verbranding, dringend behoefte aan aanvullende mogelijkheden, zoals: 
- centrale opslag: hierover vindt nog steeds overleg plaats tussen de sector en het
Ministerie van LNV 
- het bewerken van vervuilde mest om onder de MRL te komen, zodat deze mest gangbaar
kan worden afgezet: er vindt momenteel onderzoek plaats naar het effect van behandeling
met soda en waterstofperoxide. 
Voor verbranding bij BMC Moerdijk dient de mest minimaal 55 % droge stof te bevatten,
deze centrale heeft bovendien voor een goede verbranding een bepaalde verhouding tussen
de diverse mestsoorten nodig, bij te veel leghennenmest treedt er verstoring op. We zijn
blij met de geboden mogelijkheid om bij de vuilverbrandingscentrale ARN te Weurt “te
natte“ mest (minder dan 55 % d.s.) te kunnen aanbieden. In verhouding met het totale
aanbod is de verwerkingscapaciteit van 70 ton per dag beperkt. Voor de echte knelgevallen
is het echter een zeer welkome oplossing! U leest de voorwaarden voor deze vorm van
mestafvoer op 
https://www.poultryexpertisecentre.com/fipronil-problematiek .
 
6) Blijvende aandacht voor verlaging van het fipronilgehalte in de eieren
Bij de vrijgave van uw eieren door de NVWA is er terecht reden tot vreugde; bij een uitslag
van 0,005 of lager (of niet aangetoond) kan de vlag pas echt uit. De kans dat bij een andere
monstername, bij de eierhandelaar of in de winkel, de uitslag boven de 0,005 uitkomt,
blijft echter aanwezig. Om die kans te verkleinen, blijft het dus van belang de daling van
het fipronilgehalte in uw eieren te ver-snellen. De dieren nemen de achtergebleven fipronil
op en scheiden dit uit via de eieren en de mest. Met het pikken in het strooisel wordt de
besmettingscirkel in stand gehouden. Tussentijds strooisel/mest verwijderen onderbreekt
die cirkel. Ook bij herbevolking kan het, afhankelijk van de stalbemonsteringsuitslagen na
reiniging, zinvol zijn strooisel/mest nog (enkele keren) tussentijds te verwijderen. Overleg
de opties met uw bedrijfsadviseur!
 
Met vriendelijke groet,
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mede namens LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei, NVP en de gemeenten in de Gelderse
Vallei,
 
Jan Workamp en Eltjo Bethlehem.
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