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Het project “mobiele slachteenheid” heeft in de voorbije maanden vooral gefocust op
een mobiele slachteenheid (MSE) voor pluimvee. Hier zijn verschillende goede redenen
voor:
-

We hebben een aantal pluimveehouders die hier specifiek om vragen. Ook
al omdat het slachthuis van Andenne recent haar deuren gesloten heeft en
er op korte termijn geen volwaardig alternatief is. De Provincie Luik werkt
wel aan een alternatief, maar het is vooralsnog niet duidelijk wanneer dit
kan starten.

-

Een jonge poelier droomt er van om een kleinschalig pluimveebedrijf te
runnen, annex kleine slachterij en/of verwerkingseenheid. Hij wil graag
instappen dit project.

-

Van alle diersoorten lijkt een MSE voor pluimvee wellicht het meest
haalbare, zowel financieel, technisch als reglementair.

Let wel: het blijft de bedoeling om op termijn ook naar een MSE voor grotere
diersoorten (bv. varkens, schapen en runderen) te gaan. We beginnen echter met wat
ons het makkelijkst haalbaar lijkt (en dat zal al moeilijk
genoeg zijn) om vervolgens met de opgedane ervaring het moeilijkere aan te pakken.

MSE uitgewerkt door de Union of Madona Meat Producers - Litouwen
In de voorbije periode hebben we o.a. het volgende gedaan:
-

We hebben een ruwe economische doorrekening gemaakt. Hieruit blijkt dat
een MSE voor pluimvee wellicht haalbaar is. We gaan uit van een kleine
schaal: 250 à 300 kippen slachten per dag.

-

Overleg met Italiaanse leveranciers van MSE

-

We hebben een grondplan gemaakt van een MSE voor pluimvee en hebben
dit voorgelegd aan het FAVV (Federaal Agentschap voor de
Voedselveiligheid). Voor B2C lijkt het concept haalbaar. Voor B2B hebben
we nog het probleem dat er een dure ante en post mortem-keuring door
een erkende veearts nodig is. Hiervoor zoeken we nog naar een oplossing,
samen met het FAVV. We hopen hier eerstdaags uitsluitsel over te krijgen.
Maar zelfs als die dure keuring noodzakelijk is, vermoeden (hopen?) we dat
het concept economisch leefbaar is.

-

We hadden overleg met OVAM over de omgang met het slachtafval
(pluimen, bloed, ingewanden …). Wellicht kan Rendac hier een haalbare
oplossing aanreiken.

-

We bekeken de problematiek van de omgevingsvergunning. Omdat de
Vlaamse reglementering voor mobiele installaties nog niet werd vastgelegd,
willen we nagaan of we voor elke individuele site een omgevingsvergunning
kunnen verkrijgen. Bij wijze van proef dienen we nu één aanvraagdossier in
voor één pluimveebedrijf.

Momenteel werken we verder aan volgende thema’s:
- verfijnen van onze economische doorrekening
- zoeken naar een carosseriebedrijf dat een MSE voor pluimvee zou kunnen
bouwen

-

kijken hoe we het geheel kunnen financieren. VLIF of VLAIO lijken alvast een
deel van het antwoord te kunnen geven.

De interesse voor mobiel slachten is vrij breed. Ook in Duitsland is er interesse, in
Nederland, in Wallonië, in Frankrijk ... Ook voor het thema 'weideslachting' is er
interesse.

In Wallonië is er op 19 juni overleg over het mobiel slachten van runderen. Nature &
Progrès heeft er een protocol opgesteld voor het mobiel slachten. In Nederland wil
men het mobiel slachten van varkens gaan testen in de Provincie Overijssel.
Voor runderen was er contact met een Duitse mobiele slachter. Deze wenst ons echter
niet te woord te staan. In Bourgondië en Normandië zijn er ook initiatieven op basis
van een slachtwagen van Zweedse makelij (zie onderstaande foto).

MSE voor runderen in Zweden. Let op het uitschuifbare dakdeel van de achterste wagen (bron:
www.halsingestintan.se)

Zéér interessant om dit filmpje te bekijken:
http://embedftv-a.akamaihd.net/1ad06ce5f7f208115dd62cf9f933f101
Meer informatie: Paul Verbeke – paul.verbeke@bioforumvl.be – 0497 42 93 68

Met de steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie

