Winter Open Dagen Bosma Zathe:
gezellig druk
J. Zonderland (onderzoeker ROC Bosma Zathe)

In de tweede helft van januari wisten talloze bezoekers de weg te vinden naar
proefboerderij Bosma Zathe in Ureterp. Onder allesbehalve winterse omstandigheden werden toen de winter-open dagen georganiseerd. Zoals u waarschijnlijk weet
is Bosma Zathe de proefboerderij voor de rundveehouderij in de provincies Groningen en Friesland. In dit artikel een impressie van wat zich onder de rook van Drachten
afspeelde
Karakteristiek voor de winter-open dagen op Bosma Zathe zijn dampende koppen koffie, wolken
sigarerook en langzaam voortschuifelende
groepjes mensen. Kortom een gezellige sfeer.
Wat dat betreft waren deze open dagen geen uitzondering. Nieuw waren wel bijna alle onderwerpen, die in woord en beeld werden behandeld en
mondeling werden toegelicht werden door medewerkers van Gezondheidsdienst voor Dieren,
Consulentschappen en PR.
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Nieuwe informatieruimte
In de nieuwe informatieruimte stonden (en staan
nog steeds) 15 panelen opgesteld met tekst, foto’s
en figuren over de relatie landbouw, onderzoek en
milieu. Vragen als: ,,Wat is gras?” en ,,ls alleen
regen zuur” zijn op luchtige en informatieve wijze
beantwoord (o.a. met tekeningen van Piet de
Vries). De centrale vraag van dit thema was: ,,Hoe
heeft de bodem, de lucht en het water de enorme
landbouwkundige ontwikkeling van de afgelopen

De nieuwe schapetunnel had veel bekijks.

De luifelstal.

20 jaar verwerkt?“. Een expositie die nog steeds
de moeite van het bekijken waard is.
De Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Nederland was vertegenwoordigd met de onderwerpen melkerskoorts en vruchtbaarheid bij rundvee.
Steeds meer een probleem en daardoor veel belangstelling.
De kantine was voor deze gelegenheid ingericht
om het project VEENET bij de bezoekers toe te
lichten. VEENET is het project dat momenteel 120
deelnemende veehouders in staat stelt om via de
computer allerlei gegevens direct bij de hand te
hebben. Dit betreft gegevens van b.v. melkcontrole, boekhoudkantoor en de fokkerijorganisatie.

In dit kader pasten de twee pas afgesloten onderzoeken op Bosma Zathe. De eerste proef betrof
de invloed van het aandeel zetmeel-suiker in het
krachtvoer op het eiwitgehalte van de melk in
rantsoenen met uitsluitend voordroogkuil.Het verband tussen droge-stofgehalte van de kuil en de
opname ervan door melkvee werd ook bij deze
stand behandeld. Op Bosma Zathe zijn geen wezenlijke opnameverschillen gevonden tussen kuil
van 25 % ds en 50 % ds.
Van het onderwerp huisvesting en renovatie in
ligboxenstallen was een aanschouwelijk geheel
gemaakt. Naast de te bezichtigen materialen, stegen er van tijd tot tijd rooksignalen op om te kunnen laten zien of de natuurlijke ventilatie goed
functioneerde.
Schapetunnel
Huisvesting op kleinere schaal troffen de bezoekers aan in de pas geplaatste plastic schapetunnel. Naast hekwerk en voerbakken werden hier
ook de lopende proeven met schapen op Bosma
Zathe behandeld. In het bijzonder de voeding van
schapen tijdens de winter.
Om alles te weten te komen over een goede jongveeopfok en wat een goed ontwikkelde vaars inhoudt, kon een ieder de heer Boxem aanspreken.
Drie dagen lang heeft hij het ,,buiten” in de openluifelstal volgehouden. Veel mensen wisselden
met hem van gedachten.
Enquête
De hele organisatie van de open dagen heeft een
wekenlange voorbereiding gekend en de medewerking van vele anonieme werkers.
Om na te gaan hoe de bezoekers over de opzet,
aankleding en het nut van de geboden informatie
dachten is er een enquête onder de Bosma Zathe
bezoekers gehouden. We hebben nu een behoorlijk beeld van hoe men ons ziet. Over de resultaten
van deze enquéte een volgende keer meer.

Hollandse stal
In onze Hollandse stal stond een driekwart vleestype van 1 1/2 jaar (Limousin X 50 % HF/50 %
Piemontese).
Dit dier trok veel bekijks, mede dankzij de prijsvraag die hieraan verbonden was, nl. het schatten
van het levend gewicht. Voor de winnaar leverde
dit een aardige prijs op.
De volledig geautomatiseerde 8-stands tandem
melkstal heeft sinds de bouw in 1987 een grote
aantrekkingskracht op alle bezoekers. Het was nu
niet anders. Het was dringen geblazen rond de
melkwinningsspecialisten met hun informatie
over de melkstal met electronische koeherkenning en melkmeting naast de geprogrammeerde
krachtvoerverstrekking.
Veevoeding
Ook de veevoeding kwam aan de orde. Met name
in deze periode, waar de veehouder aan de ene
kant zoveel mogelijk ruwvoer (graskuil in de koe
probeert te krijgen en aan de andere kant het
melkeiwit ook wil verhogen).
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