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Waiboerhoeve Proefbedrijf Varkens
officieel geopend
Gert van Beek

Symposium
Het symposium had als thema De Toekomst van de
Varkenshouderij, en werd geleid door C.P. Veerman (voorzitter
Raad van Bestuur Wageningen UR). Aan het woord kwamen
G.B.C Backus van het LEI (reconstructie varkenshouderij),
B.J. Odink van het PVE (ketens, consumenten en voedselveiligheid) en C. van Gisbergen van LTO-Nederland (kansen
op bedrijfsniveau). Tijdens de discussie werd duidelijk dat
het huidige beleid vooral gericht is op de stoppende
varkenshouders (‘wijkers’). Voor de ‘blijvers’ blijven nog veel
vragen overeind, zowel voor de korte als voor de lange
termijn. Duidelijkheid in het te voeren beleid is een voorwaarde.

Op 11 oktober 2001 opende LNV-minister Brinkhorst
officieel het nieuwe proefbedrijf varkens van PV en ID in
Lelystad. Daarna volgde een minisymposium over de
Toekomst van de varkenshouderij. Verder nam men deze
dag goed gebruik van de mogelijkheid om mee te doen
aan de chatsessies. Geanimeerd waren de discussies op
het internet over het nieuwe Proefbedrijf en over de
varkenssector in zijn geheel.

Opening
De openingshandeling van de minister bestond uit het starten
van een virtuele rondleiding over het proefbedrijf. Deze ongeveer vijf minuten durende film is te vinden op de internetsite
van het proefbedrijf. Bezoekers van deze site ( www.proefbedrijfvarkens.nl ) krijgen op deze manier een indruk van het
bedrijf en de mogelijkheden voor onderzoek. De opening van
het proefbedrijf was aanvankelijk gepland voor afgelopen
voorjaar. De MKZ-crisis strooide toen echter roet in het eten.
Omdat het proefbedrijf inmiddels in bedrijf is genomen, was
het niet meer mogelijk om de geplande Open Dagen door te
laten gaan.

Opstart Proefbedrijf
Eind mei zijn de eerste zeugen met een hoge gezondheidsstatus vanuit Frankrijk aangevoerd. Het proefbedrijf is in drie
leveringen bevolkt, en vervolgens gesloten voor aanvoer van
dieren. Een paar weken na aanvoer heeft de eerste productiegroep zeugen geworpen. Inmiddels zijn er al zo’n 3000 biggen geboren. De eerste vleesvarkens zijn in november
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geslacht. De eerste resultaten lijken goed voor een bedrijf
dat net opstart. De hoge gezondheidsstatus van de dieren is
zeker een voordeel. Verder zijn de eerste indrukken van het
achterwege laten van tanden knippen, staarten couperen en
castreren niet negatief. Ten aanzien van bouw, inrichting en
apparatuur zijn de nodige kinderziektes aan het licht gekomen. Deze zijn over het algemeen snel verholpen. Ook hieruit
worden de eerste lessen getrokken. De eerste onderzoeken
zijn van start gegaan.
Daaruit blijkt dat er zowel binnen het ID Lelystad als het PV
grote behoefte bestond aan de nieuwe onderzoeksaccommodatie inclusief de gebruiksmogelijkheden.

LNV-minister Brinkhorst start de virtuele rondleiding over het nieuwe
varkensproefbedrijf
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