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In de loop van 1997 werd duidelijk dat het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), het Praktijkonderzoek Varkenshouderij (PV) en het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP) zouden fuseren tot één organisatie Praktijkonderzoek Veehouderij. Deze
nieuwe organisatie wordt gevestigd in Lelystad. Dit artikel geeft enige informatie over een
nieuw te bouwen onderzoeksbedrijf voor varkens in Lelystad.

Structuur praktijkonderzoek
Het Praktijkondetzoek Varkenshouderij exploiteert
momenteel drie onderzoeksbedrijven: in Rosmalen,
Raalte en Sterksel. Het Instituut voor Dierhouderij
en Diergezondheid (ID-DLO) bezit onder meer het
proefbedrijf “De Bantham” te Maartensdijlc De beide regionale proefbedrijven in Raalte en Sterksel
zullen blijven bestaan. Het proefbedrijf te Rosmalen
én het proefbedrijf te Maartensdijk zullen worden
verplaatst naar Lelystad. PV en ID-DL0 bouwen
daar gezamenlijk één nieuw bedrijf. In totaal wordt
het aantal proefbedrijven dus met één verminderd.
Het totaal aantal dierplaatsen wordt daan-nee ook
ingekrompen. Wel zal er een verschuiving in dierplaatsen worden gerealiseerd. De drie bedrijven krijgen een gesloten karakter in verband met de hygiëne. Dit betekent dat het aantal zeugenplaatsen met
circa 40% vermindert en het aantal vleesvat-kensplaatsen stijgt. Daarom staan ook bij de proefbedrijven in Sterksel en Raalte verbouwingen op stapel.

Locatie en planning

. .

Het nieuwe bedrijf komt naast het kantoorgebouw
van het huidige PR. In een later stadium komt op
ditzelfde terrein ook de nieuwe pluimvee-accommodatie van het PP, dat nu nog gevestigd is in Beekbergen en ook verplaatst zal worden. Sinds een jaar
is er een werkgroep die de bouw voorbereidt.
Deze werkgroep bestaat uit medewerkers van het
PV, ID-DLO, de Facilitaire Dienst in Wageningen en

DLV. In augustus 1998 is de milieuvergunning aangevraagd en in januari 1999 de bouwvergunning.
In verband met te verwerven subsidiegelden uit
Brussel moet de bouw in 1999 zijn gestart en in het
jaar 2000 worden afgerond. Momenteel is de werkgroep bezig de plannen technisch verder uit te werken in een plan van eisen.

Bedrijfsopzet
De nieuw te bouwen varkensaccommodatie wordt
een gesloten bedrijf met 300 zeugenplaatsen en
2400 vleesvarkensplaatsen. De gebouwenstructuur
is zodanig gekozen dat in een later stadium eenvoudige aanpassingen mogelijk zijn, Douchen en bedrijfskleding zijn verplicht voordat het bedrijf wordt
betreden.
Het varkensbedrijf bestaat uit:
- een facilitair gebouw voor het varkens- en pluimveegedeelte (kantoor voor bedrijfsleider, douches
et cetera);
- een observatiestal voor intensieve gedragswaarnemingen bij varkens in nieuwe hokvormen;
- een stal voor guste en dragende zeugen;
- een stal voor kraamzeugen en gespeende biggen;
- twee vleesvarkensstallen;
- een opslag- en aflevergebouw.
Het ligt in de bedoeling in de volgende uitgaven
van het periodiek telkens de technische uitvoering
van één van de bovengenoemde stallen te behandelen. q

