1200 BEZOEKERS VOOR MILIEUSTAL IN
RAALTE
ing. Jouke Tuininga, VPB Raalte

De milieustal op het Varkensproefbedrijf Noord- en Oost Nederland te Raalte is
klaar. Vlak voordat er varkens in opgelegd werden zijn er nog twee activiteiten
georganiseerd om te laten zien wat er gebouwd is. Op 20 juni was er een informatiemorgen voor beleidsmensen op milieugebied. Op 27 juni konden varkenshouders de nieuwe stal bekijken. In totaal hebben 1200 mensen de milieustal in
Raalte bezocht. Hoewel de varkenspestsituatie in ons land bijna roet in het eten
gooide en voor veel onduidelijkheid zorgde, kan het Varkensproefbedrijf terugkijken op twee geslaagde dagen.
Informatiemorgen op 20 juni
Op de informatiemorgen op 20 juni zaten er
bijna 200 mensen in de zaal van de Leeren
Lampe te Raalte. Vooral milieu-ambtenaren van
provincies en gemeenten hadden belangstelling
voor de lezingen, die daar gehouden werden.
Daarnaast waren er ook beleidsmensen uit het
agrarisch onderwijs, het onderzoek en de voorlichting op het gebied van de varkenshouderij.
De voorzitter, de heer Hendriksen, opende de
dag met de stelling, dat het milieu terecht sterk
in de belangstelling staat. Ook de varkenshouderij spant zich zeer in om de problemen het
hoofd te bieden. Daarna hield een aantal sprekers een inleiding, waarin ze hun standpunt ten
aanzien van de problematiek verduidelijkten.
De heer Odink, secretaris van het PVV, kwam

de problemen tijdig op de lossen. Wel zou de
sector hierover wat eenduidiger naar buiten
moeten treden en niet alleen maar nee roepen.
Een maatregel waarmee te leven valt is altijd
beter dan een opgelegd inkrimpen van de varkensstapel.
Volgens de heer van Dijkhuizen, gedeputeerde
van de provincie Gelderland, staat de provincie
Gelderland in grote lijnen achter de beleidsvoornemens van de overheid. Hij maakte echter
duidelijke kanttekeningen bij het beleid. Met
name wat de omvang van de varkensstapel
betreft is, volgens zijn visie, inkrimping niet aan
de orde. De varkenshouderij is in de provincie
Gelderland goed voor 20% van de agrarische
produktie. De provincie zal zich dan ook met
verstand en zorg inzetten voor die varkenshouderij.
De heer Slijkhuis, voorzitter van de OLM, stelde
dat de Hinderwet een hinderlijke wet is, die de
varkenshouderij vreselijk voor de voeten loopt.
In de regio Enschede is bijvoorbeeld maar één
bedrijf, dat kan uitbreiden binnen de ecologische richtlijn. Dat is onzinnig, omdat in dit
gebied de fosfaatproduktie nog geen 100 kg
fosfaat per ha bedraagt. De kleinschalige gebieden lenen zich bij uitstek voor de varkenshouderij en daar wordt deze juist onmogelijk
gemaakt.
Het onderzoek zoekt, volgens de heer den Hartog, directeur van het Proefstation voor de Varkenshouderij, naar praktische en betaalbare
oplossingen voor de milieuproblemen. Dat zoeken kost tijd. En bij de haast om tot goede
oplossingen te komen, moet wel bedacht worden dat we ons druk maken om 2% van de tota-

in de plaats van de verhinderde voorzitter, de
heer Tazelaar. Hij nam sterk stelling tegen de
gedachte om de varkensstapel in te krimpen.
Volgens hem werkt de sector hard aan oplossingen en moet ze in staat geacht worden om
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milieustal op deze manier voor het publiek open
te stellen.

le verzuring in Nederland. Een groot deel van
de verzuring heeft andere oorzaken: mestuitrijden, mesten van rundvee in de wei, auto’s en
industrie. De meeste verzuring komt ook uit het
buitenland. De twee procent, die uit de varkensstallen komt is echter wel goed aan te pakken.
Het zal ook waarschijnlijk wel lukken om daar
oplossingen voor te vinden. Alleen al op voedingsgebied liggen er verschillende mogelijkheden om iets te doen.
De heer Voermans, secretaris van het Varkensproefbedrijf, sloot met zijn verhaal op de vorige
spreker aan. Naast de mogelijkheden die er liggen op voedingsgebied worden er in de milieustal in Raalte diverse mogelijkheden op
huisvestingsgebied onderzocht om de ammoniakemissie te beperken. Er liggen verschillende spoelsystemen in de stal. De ventilatielucht
wordt gedeeltelijk onder de roosters afgezogen
om deze beter te kunnen zuiveren. Ook liggen
er verschillende roosters, om deze op mestdoorlatendheid te kunnen testen.
Na de toespraken ging het gezelschap in een
bus naar het varkensproefbedrijf om een en
ander te bekijken. Op het bedrijf ontstonden er
vaak spontaan geanimeerde discussie’s over
de bouw en de inrichting van de stal.

Open dag milieustal op 27 juni
Ook op 27 juni was het een drukte van belang
in de milieustal. De belangstelling uit de praktijk
was groot. Varkenshouders met bouwplannen
uit het hele land bekeken de stal van onder tot
boven. Vooral de mogelijkheid om echt in de
stal én onder de roosters te kunnen kijken werd
door velen zeer gewaardeerd. Buiten de stal
hadden de toeleverende bedrijven kraampjes
ingericht. Een aantal demonstreerden zelfs hun
produkt. Zo was er een mestinjecteur aan het
werk en reed men met een trekker over een
mestzak om de sterkte ervan te demonstreren.
Al met al bleek het een gouden greep om de
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