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Praktijkonderzoek speelt in op de vraagstukken uit de praktijk. Hierover meer in deze inleiding en
dit praktijkonderzoek. De resultaten en praktijkindrukken moeten zo snel mogelijk naar u toe.
Daartoe breidt het PR haar kennisprogramma uit. Bij praktijkonderzoek horen proefbedrijven.
Deze moeten goed uitgerust zijn. Daarover enige informatie. Daarnaast is er bij het praktijkonderzoek ook nog een reorganisatie gaande. Dus beweging genoeg.
Onderzoek
De meeste onderzoeksvragen voor het PR
komen vanuit de veehouderij en het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij. Het
ministerie wenst voor de komende jaren meer
onderzoek op het gebied van biologische veehouderij en de inrichting van de groene ruimte.
Met de overschakeling van het proefbedrijf Aver
Heino naar een biologisch melkveebedrijf voldoen we aan deze wens. Ook worden gegevens
verzameld op tien biologische melkveebedrijven. Dit project heet BIOVEEM, hetgeen betekent BIOlogische VEEhouderij en Management.
Wat betreft de groene ruimte neemt het PR deel
in het onderzoekprogramma ”multifunctionele
landbouw”. Hierbij wordt er naar gestreefd om
natuur, recreatie landbouw in onderlinge
samenhang in te passen op het platteland.
Hieraan doen ook een aantal Wageningse instellingen mee.
Voor de veehouderij worden circa 50 projecten
uitgevoerd. Twee nieuwe onderwerpen worden
opgestart: het verbeteren van de duurzaamheid
van het vee en het stimuleren van weidegang bij
verschillende bedrijfsomstandigheden. Bij de
high-techstal op de Waiboerhoeve is besloten
om de koeien vooreerst binnen te houden om
efficiencyredenen. Dit lijkt ook een logisch uitgangspunt. Toch is er een groep veehouders met
melkrobot, die beperkte weidegang toepast.
Deze veehouders zijn geënquêteerd. In dit praktijkonderzoek (pagina 34) staat een verslag met
de enquêteresultaten.
Een groot nieuw project, waar het PR de trekkersrol in vervult, is ”Koeien en Kansen”. Twaalf
melkveehouders werken mee om op hun bedrijf
in een versneld tempo de milieu-eindnormen te
bereiken. Dat vraagt om creativiteit en een
kiene bedrijfsvoering en het brengt ook een
bedrijfsrisico met zich mee. Momenteel wordt
voor elk bedrijf afzonderlijk een bedrijfsplan
opgesteld.
Voor de vleesveehouderij wordt in samenspraak
met de sector gewerkt aan nieuwe onderzoek1

plannen. Deze sector zit te springen om nieuwe
wegen.
Voor de paardenhouderij wordt meer inzet
gepland voor de voeding van het paard. Dat is
mogelijk doordat het Productschap voor Veevoeder extra geld hiervoor beschikbaar stelt.
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Meer Kennis
De komende Open Dagen van het PR in september, maar natuurlijk ook de open dagen van
de regionale proefbedrijven, zijn zeer geschikte
dagen om kennis te vergaren. Het PR steekt heel
veel tijd en energie in deze voorlichtingsdagen.
Op bladzijde 4 en 5 van dit praktijkonderzoek
vindt u de uitnodiging en het programma voor
een bezoek aan de donateursdag van het PR.
Dit jaar zijn alle activiteiten op de Waiboerhoeve. Wij hopen dan ook dat u allen weer present bent. Daarnaast breidt het PR zijn activiteiten op het gebied van kennisoverdracht uit.
Elders in dit blad (pagina 3) kunt u daar meer
over lezen. Wij vinden een goede, objectieve en
snelle doorstroming van kennis heel belangrijk.
U kunt verder lezen dat de abonnementen ook
worden aangepast (zie pagina 6).
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Open Dagen op
de Waiboerhoeve, bent U
ook (weer) van
de partij?
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De nieuwe jongveestal ’schiet’ uit
de steigers.
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Accommodaties up-to-date
Omdat Aver Heino overgeschakeld is op biologische veehouderij zijn er plannen om het
proefbedrijf helemaal te verbouwen en in te
richten op de nieuwe doelstelling. Over de
geldmiddelen daarvoor is overleg gaande. Voor
de bouw van het nieuwe Bosma Zathe is recht
van opstal verkregen in de Boxumerpolder bij
Leeuwarden. Ook de landverwerving van circa
100 ha door kavelruil is vrijwel rond. De verwachting is dat het nieuwe proefbedrijf er volgend jaar staat.
Op de Waiboerhoeve schiet momenteel de
jongveestal van het high-techbedrijf snel uit de
grond. De stal is helemaal ingericht op hygiëne
en ziektepreventie en heeft ook een paar aardige technische snufjes. Deze stal is te bezichtigen op de Open Dagen in september. Daarmee
is de Waiboerhoeve na 25 jaar helemaal gerenoveerd. De uitvoering van het natuurplan op en
rond de Waiboerhoeve bezorgt deze wereldbekende proefboerderij tenslotte een nieuw groen
jasje.

●

●

●

●

●

Omdat het praktijkonderzoek zich helemaal
klaar wil maken voor de 20e eeuw, wordt er
ook gekeken naar de staat van de accommodaties Cranendonck in het zuiden en die van
Zegveld in het westen in Nederland. Deze stallen zijn 25 jaar of ouder. Wellicht is enige
modernisering op zijn plaats.
Reorganisatie
Het voornemen is dat het Praktijkonderzoek
Rundvee, Schapen en Paarden fuseert met het
Praktijkonderzoek Varkens en Pluimvee. Hiertoe
worden voorbereidingen getroffen. De onderzoeksaccommodaties voor varkens en pluimvee
zullen op termijn naar Lelystad verhuizen.
Tegelijkertijd zal de nieuwe organisatie opgenomen worden in het grote Wageningen
Universiteit en Research Centre (Wageningen
UR). Bij zo’n reorganisatie komt heel wat kijken. Al geruime tijd vindt er overleg plaats tussen de veehouderij, het ministerie en
Wageningen over de toekomstige plek van de
regionale proefbedrijven in dit geheel. Het
ministerie wil nu deze bedrijven graag in de
nieuwe Wageningse organisatie opnemen. De
regionale melkveeproefbedrijven zijn echter
zo’n 50 miljoen waard. Het bedrijfsleven hecht
aan deze bedrijven en wil wat terugzien van
haar investeringen in deze bedrijven.
In de nieuwe situatie zal ook gewerkt moeten
worden met een kostendekkend tarief voor het
praktijkonderzoek. Daarbij vindt een omslag
plaats van het thans in gebruik zijnde kasstelsel
naar het baten-lastenstelsel. Dit betekent dat o.a.
de afschrijvingskosten zullen worden meegenomen in de exploitatiebegroting. Tot nu toe worden grote investeringen in één keer afgeschreven. Omdat ook de melkprijzen zakken zal er
heel goed op de ”centjes” gelet moeten worden.
Ja, er is veel in beweging. We zien u graag op
de donateursdag op de Waiboerhoeve!

2

