NIEUWE OPZET PRAKTIJKONDERZOEK
PLUIMVEEHOUDERIJ
Ir. G.W. H. Heusinkveld, adjunkt-direkteur
Per 1 januari 1989 funktioneert op “Het Spelderholt” te Beekbergen de nieuwe
opzet voor het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij. De vakgerichte aanpak sluit
prima aan bij de praktijk en het meer fundamenteel gericht onderzoek.
Inleiding
Het Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij heeft in het teken gestaan van verandering van de proeflokatie, een nieuwe
organisatiestruktuur en personele reorganisatie alsmede de wijziging van de begeleiding van het onderzoek. Voor de sturing en
de begeleiding van dit veranderingsproces
fungeert sinds 1988 de Stuurgroep Pluimveeteeltproefbedrijf. Deze Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Stichting Pluimveeteeltproefbedrijven, het Landbouwschap, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, “Het Spelderholt”,
en de Technische en Fysische Dienst voor
de Landbouw. Kortom alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd.

gezet. Het nieuwe proefbedrijf zal 8 moderne
proefstallen tellen, waarvan er 7 nog gebouwd moeten worden aan de noord-oostzijde van “Het SpelderholY-terrein.
Organisatiestruktuur en medewerkers
prakijkonderzoek
Per 1 januari 1989 is gekozen voor een
organisatie-struktuur waarbij het praktijkonderzoek voor de pluimveehouderij wordt uitgevoerd binnen de afdeling Praktijkonderzoek van het Centrum voor Onderzoek en
Voorlichting voor de Pluimveehouderij. Dit
betreft dus zowel het praktijkonderzoek dat
op de regionale pluimveeteeltproefbedrijven
te Delden en Maarheeze, als het praktijkonderzoek dat op “Het Spelderholt” wordt uitgevoerd.

lokatie voor Praktijkonderzoek
De keuze voor de nieuwe proeflokatie “Het
Spelderholt” houdt in, dat de uitvoering van
het praktijkonderzoek in de regio wordt stop-

Er is gekozen voor een takgerichte aanpak.
Dr.lr. P.C.M. Simons is programmaleider
van het pluimveepraktijkonderzoek en
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tevens belast met de uitvoering van het onderzoek in de takken slachtkuiken- en kalkoenenhouderij. Mw.lr. T.G.C.M. van Niekerk is onderzoeker voor de legpluimveehouderij, terwijl Ing. R. Meijerhof onderzoeker is voor de vermeerderingssector. De
heer J. Tinholt is bedrijfsleider van het nieuwe proefbedrijf.
Begeleidingskommissies
praktijkonderzoek
Het signaleren van (te verwachten) knelpunten in de pluimveesector is een continu proces. Het onderzoek dient enerzijds tijdig in
te spelen op ontwikkelingen en anderzijds
oplossingsrichtingen aan te dragen voor de
knelpunten. Om dit te kunnen bewerkstelligen is in 1989 gestart met een nieuwe onderzoeksbegeleidingsstruktuur, waarbij de
begeleidingskommissies breed van samenstelling en per pluimveetak ingesteld zijn.

In elke begeleidingscommissie zijn vertegenwoordigd:
- de primaire sector;
- de mengvoerindustrie;
- slachterij, broederij, eierhandel;
- voorlichting;
- diergeneeskunde;
- een fokkerij-groepering;
- het praktijkonderzoek (programmaleider
+ onderzoeker)
Toegesneden op de praktijk
De nieuwe opzet van het Praktijkonderzoek
voor de Pluimveehouderij is toegesneden op
de praktijk. Het bezit de voordelen van de
.proefstationsopzet, die ook in de andere
sectoren van land- en tuinbouw met succes
wordt toegepast. Bovendien brengt de bij
pluimvee gekozen opzet met zich mee, dat
praktijkonderzoek en meer fundamenteel
onderzoek (middellange termijnonderzoek)
zeer nauw met elkaar zijn verbonden. Met
recht geldt, dat in dit geval 1 + 1 = 3!.
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