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1.

SAMENVATTING.

Het is een belangrijke taak voor de naaste toekomet van het vee-
teel-tkundig onderzoek i-n Nederl-ancl de strgglglglg_gglgiEEgllgggl
in de veehouderiJ met onderzoek te ondereteunen en te bege3.eiden.

Daartoe Ís zowel onderzoek noodzakellJk op het gebied van de huis-
vesting en technfsche hulpmiddel-en (b.v. verdere ontwlkkeling
voerligboxenstallen; mecha¡isatie en automatieering van het voe-
ren van mestvarkens), a1s onderzoek op het gebfed van de voeding
(b.v. geperet ruvrvoer; complete voederÉr voor herkauwers) a1s on-
derzoek op het gebled van de fokkeriJ en voortplanting (b.v. ver-
gelijkend fokrichtingsonderzoek bij melk/vleesraseen¡ diepvries-
bewarS-ng bereeperma) a1s onderzoek op het gebieit van de gezond-

heicl (b.v. been- en klauwgebreken¡ a3-L-in¡ all-out systemen bij
de varkensmesterij).

De welvaartsetijging in onze maatschappij gaat gepaard met zwaar-
dere eisen van ile verbruikers ter zake van de Eyglilgih_9g_yggg
gg-gg-llgggglglig_geg_gg_plggUhlgg, en met een toenemende behoef-
te aan ggg!igïllgygffglqiûS. rdil de aanpassíng (kwalitatÍef en

kwantitatíef) van het aanbod aa¡ de vraag effectief t,ot stand kun-
nen komen dan worden hoge cisen gesteì-d aan a" glgglgl3glggl.
Voorts ie het behouden en versroten van a" glgg!tsggglijblgggg
b.v. door marktvergroting, nieuwe produkten etc. voor onze hoog-
produktieve en sterk exporterende Nederlandse veeteelt van kardi-
nale betekenis.
Aan onderzoekingen gericht op het verbeteren en doen doorwerken
van kwaliteitsnormen, het, verminderen van kwaliteitsachteruít-
gang tijdens de transport-, verwerkinge- en bewaa¡fase, het be-
houd.en en vergroten va¡ de afzet, het verbeteren van de afzet-
structuur en he+, onùwikkelen van verbeterde en níeuwe voedings-
produkten, is voor de toekomst dan ook grote behoefte.

ALhoewel - zoale hiervoor onder cle punten 1. eD 2. gesteld -
uit de structurele ontwikkelingen in de veehouderÍJ en de ver-
grote aandacht voor de valorieatie en afzet belangriJke taken
voor het veeteeltkundig onderzoek in de naaste toekomet voort-
vloeien, íe er daarnaast een aantal andere factoren, die in

2.

t.

ENo/71 /42 - toenenende -



-2-

toenenende mate de richting van het veeteeltkundig onderzoek
(ctienen te) belnvl-oeclen. Deze factoren kunnen vrorden aangeduid

ale veragÊgfigese_!1-I9!_gglggg:83!Ig9g. Zoals :

- het zwaarder gaan hregen van de frbiofysische waardenrr (bodem-

gezondheid, zuiverheid rvater en 1ucht,, rijhdom van flora en

fauna).
fn dÍt verband dlent b.v. het onderzoek met betrekking tot
de verwerking van mest en gier en de bestrijdì.ng van stank
te worden versterkt;

- toenemende onvrede met d.e rroverschottensituatierf .

In dit kader Ís b.v. onderzoek naar de bepalende factoren en

perspectieven van het toekomstige aanbod van en vraag naar
landbouwprodukten van veel belang;

- de fysieke waarde rrafwezígheÍd van schadelijke besùanddelen

in het voed.selrr zal v¡aarechijnlijk in toenemende mate aan be-
1-ang gaan winnen.
De la¡dbouw en het landbouwkundig onderzoek hebben niet alleen
een de producent, maar ook een de consument dienende taak. Nu

de belangrtjke na-oorlogse taakopdracht itvoldoend.e voedselrr

ie vervuld verschijnt voor de toekomst als taakopdracht voor
Landbouw eu landbouwkund.ig onderzoek: zoeken naar en produktie
van uiü gezond.heÍdsoogpunt optimaal voedsel, De vraag Ithoe

kunnen wíj het welzijn van de consurnent bevorderentr ís voor de

ùoekonet wel-licht nog wel zo belangrijk als de ons thans zo

sterk bezig houdende vraÉçen rthoe raken wij het geproduceerde

voedsel kwÍjtt' en Ithoe vergroten we de vraag naar landbouw-
produktenrr.

Bijvoorbeel-d onderzoek gericht op het, eiwitrijker en vetarmer
maken van de ctÍerlijke produkten is da¡ ook zeer gevuenst.

Er ís voor de toekomet, een groeiende behoefte aan rtrecreatie-

mogelijkhedenrf en een groeÍende aandacht voor het rresthetisch

aanzien van Êtad en landschaplt te verr,vachten.

Bijvoorbeeld een onderwerp als de beueiding van natuurgebieden
verdient de aandacht van het onderzoek.
De behoefte aan verfijnde en zeer smakelijke voedinp¡sprodukten
zaI waarschijnlijk toenemen.

rMo/?1/42 -De-



4,

-3-

De veeteel-t zal in de toekomst zijn taak niet alleen moeten zoe-
ken in het maseaal produceren van el-witten en vetten - een taak,
uaarvan nen zelfs de vraag kan steLlen of de industrie deze op

den duur nÍet goeclkoper zal kunnen uitvoeren - maar vooral ook

in het produceren van gedifferentieerd en zeer smakelijk voedsel.
Het ond.erzoek heeft al-e opdracht actlef te zoeken naar mogeliJk-
heden in deze richti-ng.
De toenenende zotg van de minder bedeelde medemens.

llet veeüeeltkundig onderzoek kan en dient daarün een bijdrage te
l-everen door de opleiding van onderzoekers uit de ontwikkelings-
Ianden (ti¡aefi¡ke tewerkstellíng en coaching op instituutsniveau
en internationaLe cursussen), het meewerken aan het opzetten en

begeleiclen van (onderzoek)projecten in de ontwikkelingslanden en

heù verrichten van onderzoek in ons l-and dat (rnede) van waarde

ie voor de ontwikkelingslanden. Bljvoorbeeld onderzoek naar de

vraag 1n hoeverre vee hoogwaardig eiwit kan procluceren uit een-
voucllge N-verbj.ndíngen (b.v. ureum), waardoor hoogwaardige pro-
dukten, die nu In de veevoeding worden gebruikt (ondermelkpoe-

der, soJaprodukten, vismeel e.d,.) meer voor de menselijke con-
eunpüLe beschikbaar korûen.

Het is onJuist d,at er één bepaalde doelstelling van kracht is
of noet zijn, dÍe het veeteeltkundig ond.erzoekprogranma voor ile
toekonst bepaalt; er moet een veelheÍd aan waarden en belangen
worden gediend.
Dat wL1 niet øeggen dlat het willekeurig is welk onderzoek nen

begint. Naar onze mening zal het veeteeltkundig onderzoek ziJn
impuls nede en vooral noaten ontlenen aan de behoefte de proble-
nen in ,1" Ig9!gg1!_gg_99-ggglggbgppij op te lossen, de ontwik-
kelingen te begeleiden en nleuwe perspectieven te openen. I,Ieten-

sobappeliJke nieuwsgierigheid c.q. persoonrijk(e) belang(stellíng)
allê6n Ls onvoldoende basis voor een verantwoorde proJectkeuze.

In de lgg:ggling van het veeteeltkundig onderzoek valt ln de

komende Jaren een aanzienllJke verbetering te verwachten.
Een zeer belangrijk project in clit verband vormt de verwerving
van toerusting in O.-tr'levol-and voor de Landbouwhogeschool en

5.
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een zevental stichtingen voor landbouwkundl6 oadcrzock (ccn-
traaL ÐLergeneeekundJ-g rnstituut, ProefstatJ.on voor de Akkcr-
bouwt Stichtlng voor PLantenveredcling, Iu¡tituut voor Raasen-

onderzoek, Inetituut voor VeevoadÍngeoaderzock, Instituut voor
Veeteelükundig Onderzoek, Proefstatfon voor dc RuadveehouderiJ).
Van de genoende inetellingen zuLlen het Ccntraal Díergeneeckua-
dig Instituut, het Instituut voor Veevoedlugeonderzoek Hoorn¡
het Proefstatíon voor de RundveehouderiJ c¡ het Proefgtation
voor de Akkerbour'r in hun geheel ln o.-Flevorand worden geveg-
tigcl.
Het O.-FlevoLandproject is ühans zovet dat de voo¡bereidlng van
de pJ-annen ongeveer is afgerond en dat een dcel van dlezo plannen
reeds in uitvoering is.
BÍJ cle onüwíkkeling vaa de o.-Flevolandp1r¡nen i¡ en wordt een
nauì¡re sanenwerking tussen on concentratie vaa de diveree ouder-
zo ekinsùel-lingen nage stree fd.

6. voor d" glgggigglig van het landbouwkundr.g - en rn engere zín het
veeteeltkundig - onderzoek ziJn net nane ile toenenende specialÍ-
eatj.er de üoenemende noodzaak van nultidtiscipll-nal.r en nulti-
insùitutioneel onderzoek en de toenenende budgettaLre en person6-
Le druk van belang. Deze ontwikkerlngen hcbbên orâ¡ tot gevo1g
dat de noodzaak van het vormen van aatenwerkingsorganen en het
zo effectief mogeliJk aanwenden van de beschlkbare nidileLen wordt
versterkt. ZoweL het versterken van d.e Earrenwerkfng ale hat ver-
beteren van d,e prioriteitssterling kalr ercchta goecl tot etaad
komen indÍen daaraan door d.e onderzoekínetollLngen èn het beleld¡-
niveau in gezamenlijk overleg een bÍJdrago wordt garcverd. De

oprichting en werkwijze van de nieuwe Natlonal_e Raad .troo, L¡nd-
bouwkundlg Onderzoek INO bleden de urogelfitrhel-d dlt gezanenlijke
overleg üe etimureren en het gestel-de een inhoud te geven.
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Meneer de voorzitter, danes en heren,

tJij zuLlen ln ireü navolgende op een dríetal- groepen van ont-
wikkel-ingen ingaanl te weten:

- ontwikkelS-ngen fn het onderzoekprogramma;

- ontwikkel-lngen in de toerusting;
- ontwikkelingen in de organieaüie.

1. .

Het le uiteraard ondoenlijk in heü bestek van deze inl-eicling
de lnhoud van het veeüeeLtkundig onderzoekprogramma in dle ko¡nencle

Jaren voJ-Ied,ig to behandelen.
lfat wiJ zul-l-en doen is etilstaan biJ een aa¡ta1 krachten en

ontvrikkelingen ín d.e veeteelt en de maatechappiJ dte naar onze

neníng het toekomstige onderzoekprogranma ln hoge mate zullen be-

palon. En het¡ voorbeeldsgewiJs, aangevon van een aantal concrete
onderr,oekthenar s die daaruit voortvloeien.

Ik spra:k met opzet van krachten en ontwikkelingen 1n de vee-
teelt èn de maaüBchaFpf J r omdat wij ona nae,r mijn nenlng ni"et mo-

gen beperken tot de onttrÍkkel-ingen in cle vreteeltsector alléén
indien wiJ ons bezinnen op de toekomstJ.ge taak van het veeteel-t-
kunclig onderøoek. Juiet ook de ontwikkel-lngen Í¿ ile maatschappij
en de betekenie daa.rvan voor het veeteeltkundig ond.erzoek noeùen

onze aandacht hebben. On het in termen van de eysteemleer te zeg-
gen! het veeteeltkundig onderzoek is geên gesloten, naer een open

systeen en rnen' d:Lent zich dat blj de beleidevormLng bewust te zíjn.
Nog een and,are eÍs nag aan on$ geeteld worden indlen wiJ one

beàinnen op het toekometlg veeteeltkundlg onderzoekpro6ranma. Na-

nelf-Jk dat wlJ niet volataan r¡et de consequentien voor het onder-
zoek aalr te geven van de in het verleden reeds begonnen en naar
alJ-e waarechLJnl-iJkhefd 1n de toekomst doorzettende onüwikkelin-
gen - 1k clenk ln het biJzonder aan de etructureLe ontwikkelingen
in ile landbouw - maar dat wij tevens pogen euÍg zicht te kriJ-
gen oF nieuvle potentiäla ontwikkelingetr en op cle coaÉequenties

daarvan voor het veeteeltku:.dig onderzoek. Dat betekent dat wiJ
nÍet alleen entra-polerend. maar ook verbeeldlngarÍjk te rserk

moeten gaan,
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A1e bela¡grJ.jkste krachten en ontwLkkelingen in de veeteelt
ea d.e naatecha.ppf J, die van invloadl dieneu te zLjn op de ontrik-
kelf.ngen in hct veeteeltkundig ondsrzoekprogramna, zoudcn naar

niJn nening ku¡nen worden genoemd:

- voortdurend strcven naar relati.eve koetprLJcverlaglng en ite
daarnecle nauï samenha¡geade schaalvar6rotingt mechanisatfe en

epecJ-aJ.f.eatíe ;

- vera¡deringen l¡ het cultuurpatrooa¡
- ver8rote aa¡dacht voor de vaLorieatl.e on afzet;
- vcranderingen in de toeleverende induetrf-e;

- ontwikkel,i.ngen in de wetenschap.

Gaan wl"J thans op ieiler der ontwikkelingen en claaruit voort-
vloeLendle oadarsoekthemafe wat nader 1n.

I - 1 . vos:!*sreg3-9!r9y9s-sssr-rgIelieve-hge!Pri¡evgrlsslss"

hlil- cle Nedlerlandee veeteelt øich in de toekonst kunnen ha¡cl-

haven en vcrder ontwikkelen dan zaL zLJ voortdurend noeten etreven

near relatfeve koetprÍJsverJ-aging. De toeneme¡de echaalvergrotJ-ngt
neohaniEatLe en apecfalLsatie hangen d.aar ten nauuetc Êêê Eâtnên.

Voor wat de achtergronden en perapectleven in deze voor de vee-
üec1t bctreft volstaqn xre ermee te verwíJzan naar do Lnleiclingen
ûr¡ ale heren RJ.Jaeenbeek en Geess{nk.

Eet ond,cr¡oek ka¡ hct st:reyen naar relatieve koatpríJsver1a-
g"tas onderatcu¡rn door enerziJctø het ul-tbuitea en echepp€n van nlo-

6eliJkheden bl.a¡cn gegeven struoturen, qnderølJcle door het etínule-
rcr cn nct oadcr¡oek begeleldon va¡ de etructurele ontwl,kkellngcn
(achaalvergroting, mechanLaatie, opecialisatl-e). Zonder ook naar
een poglng üe rLllen dosn volledLg te ziJn wiLlen wiJ ln dit ver-
band ce¡ aa¡taL oaderaoekterreLaen (met nane buLsveeting en tech-
nl.aohc hulpnl-dde1en, voeôing, fokkeriJ en voortplanüinß en ge-

zo¡dheid) cn ondcrzoekthemars noenenf ) o

_ â,r

Opgemerkt dlLent te worden dat cle gonoerade onderzoekthemar B voor een
zecr bolangr$k deel nLet uf.t eigea koker komen. Z$ z{Jn afkonstig nen
o:rderzoekere, afdclíngahoofden en directies van de onderzoekinetel-
I{ngen, dJ.e ondlcrøoek op het gebf-ccl van de vceteelt verrlchten en
voorte van het bedrfifsleve[ en overheldsfunctÍonarisEen dle deze on-
derzoekinetellLngen beetuurl\ix ea advieerend begeleLilen. De genoend,e
onderzoektl¡emare z{jn voor het nerendeel ontleend aan de door tle cli-
vorse onderzockínstelllngen opgeetelcle ontwfklsellngenotal tr 19?1 - 1975.
Dese noüate z{Jn opgeeteld in het kader van dc door de directiee La¡d-
bour&uadlg Ondcrzoek en AgrarJ.eche Procluktfe, Verwerkfng en A,fzet va¡
het Mfntaf,crfe va¡ La¡rdbouw en VfcoeriJ geäntårneerde neei3arenp:rografl-
mering.
f,No/?1/42
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a. Huisvesting en techniecne huJ-pmiddel-en.

Het onderzoek in de huisvestingesector dienù zich - tegen
de achtergrond van stijgende 3-onen, voortdurende veranderingen
in de bedrijfssùrucüuur en financieringsproblemen - te richten
op het tot stand brengen van goedkope, arbeidstechnisch efficiËnte
en flexibele gebouwen (incl. de inrichting daarvan). Daarnaast

moet bij dit onderzoek rekening worden gehouden met de eisen,
d.ie de dÍeren - ten einde tot een optimale produktie, gezond-

heid, vruchtbaarheid etc. te kunnen konen - aan de condlties in
de gebouwen stellen en met mogelijkheden om het werk te veraan-
genanenó

Ten aanzÍen van de technische hulpmiddelen dient, t,egen

de achüergrond van de stijgende lonenr naar verdere mechanisa-
tie en automatiseringemogelÍjkheden te worden gezocht. DaarbiJ

zal veel aandacht moeten r¡orclen gegeven aan de reactie van het
d,ier en het produkt o¡r de mechanische behandeling.

Al-s voorbeelclen vân onderzoekthemars nogen wij noemen:

De verdere ontwj-kke1íng van de etalvornren die gebaseerd. zijn
op de toepassing van de doorloopmelkstal. Juist omdat deze

stalvormen, vooral bij grote aantallen d.ieren een aanzienlijke
arbeidsbesparing en arbeidsverlichting mogelijk kunn.en maken"

lrlij doelen net name op de ligboxenstallen en de voerligboxen-
stallen. Deze laatste verdienen vooral de aandacht omdat de

bouwkosten daarvan lager liggen dan die van de gewone ligboxen-
stallen terwijl ze zLdn bovendien lenen voor het aanbrengen in
bestaande grupstallen.

Voorts ís onderzoek naar automati-seringsrnogelijkheden bij
het machinaal mel-ken, de krachtvoerverstrekking en de produk-
tíecontrole in de melkstal noodøakeIijk. Daarbij zuIlen de huís-
vestings-, de technische, d.e arbeidskundige, de veevoedkundiger
de produktie- en de gezondheidsaspecten ln onderlíng verband
moeten worden bezien.

BiJ het huisvestingsond.erzoek van fokvarkens en nestvar-
kens is ln verband met d.e arbeidsbesparing, vooral ond.erzoek
naar de mechanisatie en het automatíseren van het voeren en

rNo/71/42
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het uitmesten noodzakelijk. voorüs is er, ten eiudo ùe kunnen
vaststellen in hoeverre het aanbrengen vaa bepaal.de huLBTeB-
tÍngstechnische voorzieningen ecouonlech veranüwoord io, behoef-
te aan Eeer exacte Segevens ontrent het optinale etaLklínaat (za-
als de staltemperatuur, de luchtvochtigheid en de zuiverheld en
het zuuretofgehalte van de lucht) en de gevolgen va¡ afuiJkin-
gen d,aarvan.

On tot verlaging ïan de bouwkosten te komen zal vooral oolc
aandacht beeteed moeten worden aa! ßogeliJkheden tot prefabri-
kage en nontagebouw. DaarbíJ liJkt met name een aaalyee va¡ d.e

belemneringen, die d.e geTndustríalleeerde bour,¡ fn de weg staa:r¡
van belang,

Geret op de 'boenenende mecha¡ieatie, het zwaarder worden
va¡ de transportmiildel-en en het toane¡aend. gebruJ-k van d,e door-
loopmelkstal zal gezocht moeten rsorden naar moßelijkhedten Ta.n

verbetering van beetaand.e en ontwikkelS-ng va¡ nieuwe ne4rode¿
voor erf- en kavel-wegverharding.

Ë. Voeding.

Zotlel de structurele ontvrlkkelingon ín de Landbouw alE de
belangriJke plaate die het veevoeder are koetencoúrponent Ln-
neent noodzaken tot veevoedingsonderzoek. AIe voorbeelden van
ond.erzoekthenars moge hier meü het vo3.gende worden voLstaan.

Ondcrzoek naa¡ voederwaard,e en voederbenutting van tot
brokjes of wafers geperet ruwvoeder en naar de reactie uan het
v€e op korüe en lange duur op cllt geperste ruuvoer is gewenet
tegen de achtergrond van schaaLvergroting, necha¡ieatie en spe-
cialÍeatie (mogetiJke ontwikkeling in de richtiug van bedríJ-
ven zond.er eigen voederwin¡ing c.q" grondroze be<lrlJven). rn
het kader van de structurele ontwj-kkeLlngen ie voorts d.e vraag
van belang hoe ver bij melkvee de krachtvoergift in verhouding
tot het ruï¡voer kan worden opgevoerdo zonder storlngen te ver-
oorza]cen. Eveneens zal a.andacht noeten rrorden geschonkon aaa
het zoeken naar complete voedera voor herkauwere.

rNo/71/42 -fu-
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In het pakket yoederniddelen ia weldeg!'a6 zeer goedkoop.
Eea zo goed nogelijke benuttl-ng daarva:r is daa ook va¡ belang-
ríJke bectrijfsecononleche betekenia. Oponetaa¡de vragon zijo Ln
dlt verband¡ ldaarom producoert vee op naJaaregrag nind.cr goed

clarl op voorjaaregrae? l{elke factorer. bepal-en de graeopname en de

benutting cloor herkauwera?
Een zo voordellg nogellJke produktle wordt berelkt, ind,ien

het vee l-arrgclurig ziJn presüatLe kan lcveren. Eet leeuwedeeL
va¡ het ond,erzoek is evenwel gerlcht op nreten van reacties op

korte terniJn, De uitwerklng va¡ de roeding 1n de ene fyeiolo-
gl-sche fase (b.v. Jeugdl, droogatanct) op cte ¡lreetatiee (o.n.
groeí, vruohtbaarheid, opbrengst) in de daarop volgende cllent
evenwel - øowel biJ herkauïers a1a varkens - neer dan tot dus-
ver punt van onderaoek te ziJn.

c. FokkeriJ en voortplarrtíng.

fn het kacler van het streven naar relatlef 1a6e koet.prfJ-
zen zÍJn uiteraard doelnatLg producerende rastsen vs.n enor¡ne be-
tekenís.

0m eyatematlech in deze riehtf"ng te kunnen werken is eon

atevig gefundeertl folcd.oeL veroíst. Vergelljkend fokrlchtinge-
onderzoek bÍj nefk/vleearaeaen - waarbfJ kr+antificerJ-ng van J.nBut

ea output in een controLeerbaar en te variärea nnilieu (teari¡te-
onata¡cligheden) vooroP staa"¡ - a1e basís voor de te klezen koars
Ín de fokkerLj ie in dl,t verband va¡ veol belang. Teaeer vanÞ¡oge

de tend.ens tot het ontste,ar¡ van grote eonheden ín de fokkeriJ
(oeatralisatie h.i.-vêrenf.gingen) en de tendeue tot grotere
openheid van de l{ederLa¡rdeo fokkeríJ ten opzíchüe van dio in het
buitenlanit, (dfepvrieesperma). Innera iu het kader van een rûee.T

geoentrallseerde foklcerfJ on €en vemr¡iuaåeg var de genetiacho
nogellJkheilen worden de goeile kansen vergroot, Eaâ.r çvçnaeer ile
kwade. Het onderøoek øa1 het fnzicht noeten vergrotaa hoe dc goa-
de kaneen te benutten en cle kwacle te vorrnijden.

Voorts 1e kruleingaonderøoek aowel blJ rundvee (tEr verho-
ging van de vleee- dar¡ weJ- de nrelkproduktie6eechJ.kthaid) ¡ ale
bJ.J schapen (ter intensivering van de La¡lsvleeeprod,uktie door
opvoering v&n worpgrootte en frequentfe dcr worpen) ata biJ var-
kens van veel belang.

\No/71/42 - ãoweI -
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Zowel ln de runder- a1s in de varkenssector liggen belang-
rlJke knelpunten, welke de bevruchtingskansen en de t,oepas-
sJ-ngemogeliJkheden van k.j-. drukken. Zo is een goed.e diepvries-
bewaring va¡¡ bereÊperma van veel betekenis om de varkens-k.j-.
tot grotere ontwikkeling te brengen en de nogelijkheden daar-
va¡ foktechniech uit te buiten. Ëvenzeer liggen aan de kant,
van het vrouwelijk rlier berangrijke mogeríjkheden om door ver-
grote bevruchtingskansen, betere ÏJorpgrootte en betere condities
va¡ de vrucht te kor¿en tot grotere efficilintie van de dierlijke
produktie. In dit verband dient, ten eind.e het aantal biggen
per zeug per jaar te kunnen opvoeren, b.v. gedacht te word.en

aa¡ onderzoek naar de vruchtbaarheid.saspecten bij vroegspenen
vafi de biggen.

d. GezondbeÍd.

Alhoewel het niet d,e bedoeling is in deze inleid.ing het
veterinaj-re onderzoek mede te behandelen, mag èoch niet v¡orden
nagelaten ook iets over het ond.erzoek met betrekkÍng tot de

geøoad.hefcl te zeggen. Daarvoor is een goede gezondheid van de

veeeùapel een te bepatende factor voor relatíef lag¡e kostprijzen.
De besmettingskans - en de door besmetting veroorzaakLe

sohade - llêftêrl doo¡ d.e grotere eenheden aanzl-enlijk toe. Ziekte-
preventíe is da¡ ook van veel belang. onderzoek naar atr-in,
aLL-out systemen biJ de varkensmesteri-j en de daarnede samenhan-
gende eÍsen aan gebouwenÍnrichting, arbeid en toelevering van
biggen is in dit verband. van betekenis. voorts kan gedacht wor-
den aa¡ onderzoek naar de vraag waar het optima).e niveau van
bectrljfshygiäne 1i6t.

Ðe grote en genechaniseerde bedrijven zijn gevoelig voor
storlngen door afwijkingen bij de dieren. ond.erzoek naar been-
en klauwgebreken en net betrekking tot de uiergezondheid ver-
dient dan ook een hoge priorítej-t.

tJe zien bij de opfok van kalveren aanmerkeJ-ljke verliezen
optreden, die o.a. worden veroôrzaakt doordat de gezondheid. van
cle dieren te wensen overl-aat. Daarom, en med.e o¡n d.e uit een oog-
pürt vaJr arbeídsefficiency wenselijke tendens naar gespecialiseer-
de kalveropfokbedrijven een succes te doen vrord.en, is beharve
voedinge- êfl huisvestingsonderzoek vooral ook d.iergeneeskundig
onderzoek op dit gebled urgent.

rNo /71/42 - 1.2. -
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1 .2. Ygr::99:1lggs-il-þg!-:sl!lgr!3!1991-
Er voLtrekken zich in onze naatschappij ingrijpende veran-

dterf-ngen in heü cul-tuurpatroon (het geheel van waarden, normen

en doeLeÍnden daü blnnen een samenlevíngsverband gel-dt). U treft
de eynptonen daarvan da6e1-ijke in de nLeuwsmedia aan. Het is voor
het lanclbouwkundig onderzoek van karclinale betekenis zich aan te
paasca aan en biJ voorkeur te anticiperen op die veranderingen.
Dat fe een voorwaarde voor een handhaven c.e. bewerkstelligen
van cen nodern en rrvoorl-i¡ktt l-andbouv¡kundíg onderzoek.

Ðe opvattingen over bet gezag en óver zeggenschapsverhoudin-
gcn wf-Jzigen zich ilrastisch. Zouden onze l-andbouwkundige onderzoek-
lnetelllngen zich veel met sociaal en sociaal-psychologisch onder-
zoek bezighouden, dan zouden deze wijzigingen aanzienlS-jke conse-
quenties voor de inhoud van het onderzoekprogramma hebben. Nu is
cleze:Lnvloed een rneer lndirecte n.1. een invloed via eea veran-
dering in de besluitvornlngsprocedures die tot het onderzoekpro-

Braûl[a Leid.en. Het is overigens weI zaak de veranderÌ.ngen op het
6oblecl van de gezags- en ze6genscha¡reverhoudingen in cle organi-
satle van het landbouwkundig onderzoek gestalte te geven. Men

vleie zich nÍet met de illusie dat het hier nodeverschijnselen
betreft d.ie weL Ï¡eer overgaaJr. l^Iij gaan er hier niet verder op in,
het f.s een vraagstuk op zich.

Een voI-gende verandering in het cul-tuurpatroon is het zwaar-
der gaan vlegen van de biofysische*) waarden (bodenrgezondheid,

suLverheLd water en lucht en rÍJkdom van fLora en fauna). Voor
tle veeteeltsector betekent dit b.v. dat zich in toenemende mate
probleraen gaan voordoen op het gebied va¡ de geproduceerde stank,
meet cn gier. Problemen, die ook nog aanzienlijk versierkt wor-
den door de structurel-e ontwikkelingen in de landbouw (grote ver-
edellngebedrijven!). Het is dan ook noodzakel-ijk het onderzoek
t.b.t. de verwerking vaa mest en gier en de bestrijding van stank
net kracht voort te zetüen. In principe staan verscÌ:illende wegen

- open -

* ) De þfer gebruikte terminologie is ontleend aan het ItRapport van
de Studiecommissie Economische Evaluatie vau. het Landbóuwkun-
dig Onderzoektr, Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek INO,
Den Haag¡ maart 1970, p. 20 e.v.

rMo/?1/42
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open (¡ioLogisehe afbraak van gier; bestrijdlng van stank door

middel van cleodoranten; drogen en verbranden va¡r mest; beluch-
ten varl mengmest en aansLuj-tend verregenen; hergebruik van afval-
stoffen in veevoeder; door voed.ingsmaatregel-en de sanenstelling
van mest en gier zodanig wijzigenr clat minder stankbezwaren op-

treden; verminderlng van de hoeveel-heicl stoffen in het veevoedert

die de biol-ogÍsche afbraak van b.v. ¡nest remmen etc'). Voorts
dient ook onderzoek rn.b.t. de verr¡erking van het afval-water van

slachterijen en onderzoek ter zake van de verontreiniging van de

luchù met voor dieren schadelijke stoffen door industrieän in
dit verband te worden genoend.

De fysieke waarde rrvoldoende voedselrr vroeg, 25 iaar gele-
den dringend om vervulling. Gelukkig zijn we thane zo verr dat

deze waarde, althans in Nederland, geen knelpunt meer vornt.
Eerder is hier zel.fs de omgekeerde situatie ontsüaan, n.1-¡ êên

teveel aan voedsel (zuiveloverschotten!). Het probleem van de

onevenwíchtigheid va¡r aanbod van en vraag naar landbouwprodukten

vraagt om beleidsgericht onderzoek waarvan de resultaten de over-
heid en het georganiseerd bed.riJfsl-even van nut kunnen zijn bij de

bevordering van het marktevenwícht. Een voorbeeld hiervan vorrnt

de kwantiüatieve analyse van de factoren, die bepalend zijn voor
de onvang en samenetelling van het aanbod van landbouwprodukten

en de veranderÍngen die daarin in de loop van de tijd optreden.
Met daarnaast, op basis van een reeks verond.erstell-lngen omtrent
toekomstige algemeen economlsche en andere ontwikkelingenr prog-

noÊe6 ten opzichte van de ontwikkeling van het verbruik van

landbouwprodukten.
Een andere fysieke waarde n.1. rrafwezigheid van schadeliJke

beetanddelen in het voedselrr za1 waarschijnlijk in toe¿emende

mate aan belang gaan winnen. Enerzijds vanÌrege d.e toename aan

stoffen (antiblotíca, bestrijdingsrniddelen, vervuil-d drinkwater
etc. ) díe via het veevoeder in het dierl-iJke produkt krrnnen ko-
nen. Anderzijds van$tege het feit dat het inzicht in de relatie
voedsel - menseliJke gezondheid toeneemt. Dit dwÍngt ons tot
onderzoek. Onderzoekingen, dfe echter niet al1een uit d.efensie-
ve overwegingen (behoud van afzetmogelijkheden op lange ternljn)
moeten word.en ondernomen. De landbouw en het landbouwkundig
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onderzoek hebben inmers niet, aIleen een de producent, naar ook

een de consument dienende taak. Nu de belangrijke na-oorlogse
taakopdracht r?voldoende voedselrl 1s vervul-d verschijnt voor de

toekomst ale taakopdracht voor land,bouw en Landbouwkundig onder-
zoek-z zoeken naar en produktie van uit gezondheidsoogpunt optirnaal
voedsel. De vraag rrhoe kunnen wij het welzijn van de consument

bevorderenrr is voor de toekomst wellicht nog we1 zo belangrijk
als de ons thans zo sterk bezighoudende vragen rrhoe raken wij
het geproduceerde voedsel kwiJttt en rrhoe vergroten we de vraag naar
Landbouwproduktenrr. Ifet is dan ook zeer gewenst ond,erzoek uit te
voeren dat gericht is op het eiwitriJker en vetarmer maken van de

dierliJke produkten, b,v. onderzoek naar nogeliJkheden om zodanig
in de intermediaire stofr,ríssel-ing in te grijpen dat d.e vetvorming
wordü gerernd en de eiwitvorming wordt bevorderd. Een ander voor-
beeld is onderzoek naar mogelijkheden bij de fabrikage van eipro-
d,ukten cholesterol en vet uit dooier en heelei te verwÍjderen.
Uiteraard vraagt ook het pçenoemde reeiduproblee¡¡ veel onderzoek.

Psychische waarden, clie in onze maatechappiJ in toenemende

nate gaan wegen zijn rrrecreatiemogelijkhedenrr en |testheüisch

aanzien van stad en landschaprl, Voor het veeteeltkundig onderzoek
betekent dat b.v. onderwerpen ars d.e relatie tussen voeding en
preetatíe bij sportpaarden, beweidl-ng van natuurgebieden e.d.
aa¡clacht behoeveu.

De ontwikkeltng in ile landbouw gaat steeds neer in tle rich-
ting van naesaal geproduceerde¡ vrlJ uniforme proctukten. Deze

onthtikkel-ing is tegen d.e achtergrond van de onüwíkkeling in onze
maatschappij aiet zond,er bedenkingen. Inmers ín een naatschappiJ r

waarin de rnens dreigt onder te gaan j-n een grau$re nassaliteit,
een naatschappiJ tevens met toenenende welvaart en voldoende voed-
selr onùstaat er behoefùe aan verfiJning en doorbreking van de uni-
formiteÍt. Smakelljke voedingsprodukten en specialiteiten zull-en
door de consunent waarschijnlijk in toenemende mate gevraagd gaan

worden. Dat' betekenü dat de veeteelt 1n cle toekomet niet alleen
zijn taak moet zoeken in het rnaseaal procluceren van eiwitten en
vetten - een taak, waarvan men zelfs de vraag kan stellen of de
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industrio dene o¡r ilea duur niet goedkoper zal kunnea uitvoeren -
naa,r vooraL ook in het producorea van gedifferentleerd en zeer

emeùelåJk voeddel. Eot onclarzoek heeft ala opdracht actief te

zoekea c.ear nogeltJkheelen in d.ese rf-chtÍng.
Ee¿ le.atste veranderlng Ln onze naatechappÍJ waarop 1k hier

wLl wfJzen 1e - oD het Ln üerncr va¡ dc eerclergeuoende etudiecon-
mieeLe econonieche evaluatio va¡ bot la.udbouwkundig oaderzoek te

zegf{Ð}:. - de venuiunlng va¡ het relcva¡te gabiecl. Dat w1l zeggen

da"t het gebledt waarvoor wiJ dc verschillende waard.ea tot gelding

wil-l-en bren6en, aa¡zlenLiJk 6roter r,¡ordt en reeds voor eeb deel

gewerden leo De zorg vau de dllaken bepcrkt tot ziJn geneente en

zlJn ge1ovl6en 1a ia de Laatete dccenufa uitgegroeÍcl tot een

mcuctial"e hulpverlenf.ng, Ect veeteoltkunclJ.6 onderzoek ka¡ en

dient daarla aêtr bfJdrage to l-everen d.oor de opleiding van onder-

soekors alt de ontuftrkclJ.ngelaaden (ttjdel-lJke teuerkstoLling en

coachl-ng op laatituutenlveau illr Lnternatfonal,e curousBen), het

neewerken aan bet opzetten en begelefden vân (ond.erøoet<)proiecten

j.n do ontwl"kkeLingslaadon en heù verrLchten van onder¡roek in ons

landt dat (mede) va"n saardle Lc rnoor d.e ontwiklcolingeJ"anden. Bíj-
voorbeeld ond.erzoek naar d,e rncaag ln hoeverra vee hoogtaardig

al-wit kan prodtuooreû ult eenvoudlge N-verbindingen (b.v, ureum),

waardoor boogvaardfge proctr¡kten, dio nu in de veevoading rlorden

gebrulkt (oaclernelkpoetler, eoJaprod,r:kten, vieneeL e.d. ) neer

voor de raenealLJko coneumptfo bcechlkbaa¡r konen.

1.J. Vergrote aa¡dlacht voor ds valorl-aatie on afzet.

In de naatochappiJ votr-trekt zLeh een algemena welvaarts-
sttJging, clÍe gepaard gaat net uuaa.rclero eieen van de verbruikers
ter zaka vara dc kwaLltettt dle vorm en de preeentatie van de pro-
dukten, rn net een toenenende bchoefte aan cortinenteverruímÍng.
1{1L d.e aaapaesiag (kwalltatief en kwa¡titatief) va¡ het aa¡bod

aan d,e vraÊg effectlof tot etand ku¡rneu kornen dan worden hoge

eLeen geeteld aan de afzetstructuur. Voortc is het behouclen ea

vergroten van de afzet¡nogoJ-ljlrhad.en b.v. door marktvergrotingt
nÍ-euvre pmoclrrkùen etcr I'ooF c¡rro hoo6Broduktleve en sterk exporte-
rende ltlod.erlnndno veetealt van kardinala betekenie,

\No/?1/t+e -In-
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Ín dlt vorbanil staat het veeteeltkundÍg onderzoek voot o.a.
de volgendla opgavenr

- het oatvikkelen van kenschetefngs-. en klaseiffcatletechnieken
voor gèelaohte n¡nderen, on daardoor een betere afzctgtructuur
ea aêer kualltef,tcgcrlchte activ{teLten i-u de rr¡¡dveenesteriJ
en -fokkerJ-J te kr¡¡ne¿ verwezen-Iljkea¡

- verralnclerlng tra.aeportEchade en vleagdegeneratie btJ glacht-
varkens dloor gebrufk va¡r containero¡

- onderzoek saar de reLatie tuseeu ad lLbftun voeclerlag en de

kwalítol.t van rliorl-iJkc produkten;

- ondqraook naar Ce nogeliJkheden vn¡ de narkt eu het verzanelen
van die¡rgaande weteaacbappellJke kennle vãn grondstoffent haLf-
fabrikaÈea en verwerkl-ngsproceeeen als baeig voor de ontwilçke-
llng vos uleuwe proclukten;

- oEdergoek naar het verechiJnsel verticale integratlet met het
oog op een optÍnalJ.eerlng van de dooretronÍng van fnforrnatle
ul,t clo afzst- en ver$€rkingssfeer naar de procluktioefear¡

- onderzoek nnar nogeliJkhed,en beenetteliJke øiekten te voorkomeri.

net bet oog op eea ongeetoorile afzet van onze produkten na,ar

het buiteuland;
- ontÌtLkkeling van nieuwe produkten in de zul-vel-sector"

1.4. VeranrderLagca in d,e toelever"end,e iniluetrle.

IaduatrLãle activiteiten lelden tot het beschikbaar konen

van een lawLne van n:leurc stoffen en hulpnidctoLeû voor de vec-
houd.erLJ. Eat ie veel-al nuttig de vraa¡de van deze etoffen en

hulpmiclileLen door onderaoek vast üe stell-en en bokend te neken.
Zulk onderçoek werpt nlet al-leen voor de boer, lnaar veela1 ook

voor de toel-averende tnduEtrie zelf vruchten af. ALe voorbeel-
den nogen þrsrden genoemd,r

- boBroeving van melkkoelùanke;

- ondorzoek naar cle çffecten op de dferliJke produktLe vqn ad-
ditLevan Ln het voevoed.er.

Ook anderazins kan het landbouwkund"ig ondersoak de verande-
ringon in cle ae,n de veehouderíJ toeleverende indluetric onderEter¡-
nen b.v. rloor het vErr:lehten van techno]ogisch onderzoek ten beboe-

vê vart de nen¡çvoederindustrle.
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1 -5 - 9l!slEt:si*egl-il-9g-'gg!gt:elep.
Dat er sprake is van expiosieve ontr,ri-kkelingen in rle diverse

wetenschapsgebieden in de iaatste decennia is genoeszaam bekend.
Voor het veeb.eeLtkundig onderzoek rvaarin gebruik worCt gemaakt

van de know how uit diverse wetenschapsgebieden (chemie, bioclie-
mie, fysiologie, genetica., nicrobiologie, etc.) is dit van enorine

betekenís. ìtiet, alleen omdat riit Ce mogeii jkheden vergroot cle

door de praktijk oFgev¡orpen problemen op te lossen, maar cok orn-

dat uit de wetensehappelijke ontwikkelingen zelf nierrr,,re irnpulsen
voortkomen en nieuwe perspect,ieven worden geopend.

Het zou be ver voeren thans op <ìe ve].e ontwikkeli-ngen in de

diverse disciplines in Le gaan. Nog afgezien van het feit clat rvi.j
ons niet tot een verantwoorde behandeling in staat achten. Er ¡lo-
8e mee worden vol-staan erop te wijzen dat er in het veeteelLkundig
onderzoek een ontwikkeling gaande ís waarbij neer accent v.'orcl-t ge-
geven aan het gericht fundanenteel onderzoek. Een ontwikkeling die
wij om meerdere redenen gewenst achùen. Voorts is er een duideli,i-
ke tendens de gecompliceerde vraagstukken door multidÍscípl-inair
onderzoek aan te pakken. Op dit laatste komen rvij nog nacler. terug.

Vatten wíj de ontwikkeJ-ingen met betrekking tot het, onderzoek-
programma samen dan kan worden gesteld dat er niet éên bepaalde
kracht is of noeü zijn, die het veeteertkundig onclerzoekprgramma
voor de toekomst bepaalt, maar dat een veel heid aan waarden en

belangen moet worden gediend. Gel.et op de veelheid en diepgaanci-
heid van de problemen in de veeteeit en cie maatschappij en de

vele v'regen waarrangs men kan trachten een bìjdrage aan de opros-
sing van de problemen te leveren, is een uitgebreid pakket aan
onderzoekingen gegeven. Dat wil niet zeggen dat het willekeur5 g

ís werk onderzoek men begÍnt. lrlij hopen cat uit het voorgaand.e
innpliciet naar voren is gekomen dat naar onze mening het veeteelt-
kundig onderzoek zÍjn impuls mede en vooral moet onclenen aan de
behoefte de problemen in rle veeteelt en de maatschappij op te l_os-
senr de ontwikkelingen te begeleiden en nieuwe perspectieven te
openen. vJet'enschappeiíjke nieuwsgierigheíd c.q. persoonlijk(e)
belang( stelling) alléén is on.¡ol-doenrie basis voor een verantu¡oor-
de projectkeuze.
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Voorte hebben we willen duÍdeliJk makent dat naar onze

mening, het veeteeltkundig onderzoek onvoldoende aan de eis dat

het toekonstgericht moet zijn voldoet r indfen het alLeen anti-
cipeert op de etructurele ontwikkelingen in de landbouwr afzet
en toeleverende lndustrle, hoe belangrlik dit op zich ook is.
Een waarlijk toekomctgericht veeteeltkundig onderzoekprogramma

zal ale kenmerk vertonen dat het mede anticipeert op de nog

weinig grijpbare, maar ons inziene op de lange ternijn van

fundanenteel bel-ang zfinde, veranderingen in het cultuurpatroon.

INo/?1/4?
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2. .

De situatie met betrekking tot de üoerusting in het vee-

teeltkundig onderzoak werd enige jaren geled,en gekenmerkt door:

a. Een, voor zover het de rrallocation of resourcesrr betreft,
achterstand van het veeteeLtkundig onderzoek indien nen de

netto toegevoegde waarde al-s referentiekader hanteert
(ta¡el 1 ),

þ. Een sterk verouderde dan weI sterk te kort schietende accommo-

datie van een aantal veeteeltinsteltingen (I.V.V.0. - Hoorn,

CDI, Instituut voor de Pl-uimveeteelt rrHet Spel-derholtrr, Afd,
Zoötechniek van de LH), dan wel de rlreiging van de opheffing
van toerusting (l/aiboerhoeve) .

c¡ Een dringende behoefte aan proefterreinen voor onderzoek met

grotere eenheden vee. Met name bij de ontwikkeling van het

onderzoek met betrekking tot rundvee en schapen is het tot
op heden onvoldoende beschikbaar hebben van voldoende grote
oppervlakten proefterueinen een belangrijke handicap.

Tegen d.eze achtergrond ís in de laatste jaren een beleid ont-

wikkel-d vlaarvan de doelstellLngen kunnen worden gekarakteriseerd

met de woorden: betere üoerusting, uÍtbreiding van de toerusting
en concentratie van het veeteeltkunclig onderzoek. Het laatste
mede naar au.nleiding van de ontwikkelingen zoals die in het vol-
gende hoofdstuk nog ter sprake komen"

Een zeer belangrijk project in dit verband vormt de verwerr-

ving van toerusting in O.-Flevoland r,'oor de Landbouwhogeschool

en een zevental. stichtingen voor landbouwkundig onderzoek (Cen-

traal Diergeneeskundi.g Instituut, Proefstation voor de Akkerbouw,

Stichting voor PlantenvereCeling, Instituut voor Rassenonderzoek,

Instituut voor Veevoedingsonderzoek, Instituut voor Veeteeltkun-
dig Onderzoek, Proefstation voor de Rundveehouderij). De situering
is aangegeven in de bijgevoegde schets. Van de genoemde instel-Iin-
gen zu11en het Centraal Diergeneeskundig fnstituut, het lnstituut
voor Veenosdingsonderzoek Hoorn, het Proefstation voor de Rund-

veehouderij en het Proefstation voor de Akkerbouw in hun geheel

in O.'Flevoland lvorden gevestigd.
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Bestodítr en I andbout¡kundr Or:dcrzoel" 1 en netto too¡c'vco;1de tr',i''ir'¡!,e-.

Bestedingen
ín ?É

,(gem.v"r6B en t69)

Bestedingen in ,%

bi j toerekenin6;
post atgenecrr 2>

(gem.v.'68 en t69)

Netto toegevoegde' waarde
ln#

( 1968)

Âklcerbour+ ( gewasser, )
1

TuLnbouw (gewassen)

Veeteelt (Ínc1. gras-
land)

Algeneen (nat.hulp-
bi"onnenr Ee- en ver-
bruiksgoederen.' de mene
en zijn organisatiee'
niet onder te brengen)

Beetedingen van

lanclbouwkundÍge

100 ?É

de onder het l'linisterLe van Landbout¡

onderzo ettl nst e1lingen.

en Vlsserij ressorterencio

16

27

22rD

14,5

27,,5

38,5
t4

ßo%

20

25

,5

100 ?(

1)

2) De post rralgemeenrr ie in geU.Jke mate aan de akkerbour'¡, tuinbouÌ¡ en veeteelt

toegerekend (ieder 11 r, %)r
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Kort eamengevat gaat het on het volgeaclet

LH r . proefbeclriJf van 24O fra (f5O ha bliJvend graeland
en 90 ha aklcerbouw).

bestend voor het onderwlJs ea onderzoek van vler af-
delingen: veeteelt, veevoeding, plantenteelt en

gras).anclcultuur en plantenveredeling.

rv'o ' : iï:::î::ï':l ;:i,::"ï'""ssenonderzoek naar de

zelfstandllgheid van de rasàen
(t.b.v. Raad voor het Kwekererecht).

b. cultuurwaarde-onderzoek ratgen
(t.b.v. RaeeenliJet voor Landbouw-

gewaeaen).

svP ' : ;:lï:':::ï:Í:";i"::":1"* **" de srore akkerbouw_

SewaEgen.

FA t 
: lll-iî;-onderzoek op her sebÍed van d,e akrçerbour¡.

PR ¡.205ha.

: ::#;:::::;ï ïïï":ï;:."îi".ï::;::'""
achapen.

opzetr ] nelkvee-eenhedcn (60 stuks melkvee;

12O stuke nelkvee ea

t8O stuts melkvee).
1 nestvee-eenheLa (ZOO etuks mestdleren).

CDI t r afd. Noord¡ onderdeel voor zeer besmettellJke v1-
rusE en.

hoofdlgebouw net laboratoria en besnette proefdier-
Etall-en.
toeleveríngebedriJf voor gekwalifíceerdc ¡rroefdieren.
geheel is vervanginß cn ul,tbreiding van dc huld.ige
accomnodatie 1a Ameterdan, Rotterdan en Den Eaag.
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IVVO-Hoorn ! . 2o8 ha.
hoofdgeboul, (tezanêtr Dêt o,B. PR) nct ka¡toorrulm-
ten, laboratorium en atofwieselLn6ßuJûLt.

bedrlJfegebouwen voor varkenE (zcugcn en neatvar-
kene), nestkalverear schaBen ea ruadvee (netkveen

Jougvee en kalveren).
geheel. ie verva¡rging en ultbrelding van clc hulitJ.6e

acco¡nmodatie in Hoorn en MaarhocSc¡

250 ha.

bedrijfsgebouwen voor nelkvee, ncstvce ca ebhapan,,

a

IVO-Zeist : .

a

Iiet O.-Flevolandproject ie tha¡E zover dat dto voorboraLdia6

van de pLannen ongeveer le afgerond cn dat een decl van dero pLan--

nen ree,Js in uiüvoering ia. Verwaoht mag wordcn dat la ilc koruende

jare.n zeer veel ve¡ deze pla¡nen gereaLLeeerd, zal kr¡nnen t*orden"

Ook aaderEzfns zlJn lu de komende Jaren aa¡zfcnliJko verbo-
teringen in de toerueting van het veeteeltkuncllg oaderzook te

verwachten. Ik d,eak hier net name aan een groadf6c alouwbouv en

noderniseríng van het InetLtuut voor de Pluimvectcolt rfEet

Spe3.derhoJ-t'r, het nieuw te bouuen veeteeltconplcx van clo La¡il-
bouwhogeschool en de concentratie ea uLtbreidlng va.n dle rogfo-
nale proefbedriJvcn. Voor nat het laatste betreft i.r hct stroves
erop gericht de huidige p, betrekkelijk klcine, ruailvccprocfboer-
derlJen om te vorûen tot eeu 6-tat vol-doende grotc cn goodt toe-
geruste rundveeproefbeclriJven verspreid over het Ia¡cl. Voorta

zÍJn de regionale proefbeclrLJven voor varkenshoudlcrLJ fa hoü

ooEten (Raalte) ea Zuiden (SterkgeL) in opbour dla¡ wal gcreccl,

terwijl voor het tleeten en Noorden van het l-a¡cl gctlacht uordt
aan een varkeneeenheid a1e ondercleel va¡ een daer tc ctlohten
regionaal proefbedtri.jf voor de rundveehouderiJ of alkcrbouw.

Vatten wiJ d,e ontwikkelingen net betrakkfng tot clo toorua-
ting in het veeteeltkundig onderzoek eane¡ dan ke¡ uorilcn gÇ-

steld dat in de komende Jaren het tot etandl koncn rarl eÇll Eoa-
vanceerd, goed opgeetelde en ook kwantltatLef gezlaa vcol no6e-

liJkheden biedende toeruEting nag worden verwacht. Daar-üode ln
dan een r¡iterst belangriJke voorwaarde vervuld on dc o.â,, lrr hoù

voríge hoofdstuk aaagetluide onderzoektaken optfnael te kuueen

vervullen. Voor de ond,erzoekers en leiding va¡ de veeteoLtl¡un-
dlge onderzoekinstell-ingen ligt er danr de opdracbt de geøchaperr"

mogeJ.iJkheden daadwerkeliJk ui.t tc buiten.

rNo/?1/42
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J. "

Organísatie is êêtl - ook voor reeearch zeer belangriJk -
hulpmiddel orn een effectleve uitvoerfng van het onderzoek noge-

lijk te maken. nlaar organisaüie een hulprniddeL ís dient zij
zích aan te passen en te anticlperon op de ontwikkelingen in
en rond heü onderzoek. Het is nlet cle bedoeling hier aI de ont-
wikkellngen die in dit verband van belang zi.jn te verkennen en

op hun betelcenÍs voor de organisatie van heü veeteel-tkundigt

en in ruiner verband c1e organísatie van het l-a¡r<lbouwkundig onder-

zoek te analyseren. tdij beperken ons er toe een paar ontwikke-
Iingen in en rond het onderzoek (nl. toenemende specialisatÍ.e,
toenemende noodzaak van mul-tid.íeciplinaire en multí-institutio-
neel onderzoek en üoenenende budgettaire en personele druk)

kort te schetsen en enkele consequenties daarvan voor de ont-
wikkeling van de organisatie van het Jandbouwkundig onderzoek

aan te duiden.

In het onderzoek treedt speciallsatie in een drietal ver-
schillende, doch rnet elkaar eamenhangende vormen opr nl,!
a. Versmallíng van het werlcüerrein van de Índividuele onder-

zoeker (vloeit voort uit de toenane en snelle uitbreiding
van kennls op vele uetenschapsgebiedeu).

b. Toenemend gebruik va¡ geavanceerder voor een deel geautoma-

tiseerde, weüenschappelijke apparatuur en oufillage.
c. Integratíe via ingewikkelde wetenschappeJ-ijke technische

nrethoden (simul-atie en modelonderzoek).

î'r za.L binnen het landbouwkundig onderzoek in de naaete

toekomst, wil dit apparaat zijn taak optimaal bliJven vervul-
len, een verdergaan<le specialisatie als onder a) bedoeld die-
nen plaats be vinden. Deze voortgaande specialisatie brengt bij
icl-eirere onderzoekinstellingen heù ontstaan van zeer beperkte
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aantallen onclerzoekers van bepaal-de specialismen rnet zich mee.

DargeliJke beperkte aantal-len onderzoekers kunnen noeilijk gro-
tere projecten entameren en zij ondervinden extra moeil-ijkheden
bij het in levend contacù blijven met de ontwikkelingen op hun

vakgebied. Daarmede ontstaat een tendens naar samenwerkingsvor-
men tugeen onderzoekinstellingen c.q. naar grotere onderzoek-
eenheden.

Ook de onder b) genoemde specíalisatie zal- in de naaste
toekomsü verder voortschrijden. Het vol.doende doelmatig houden

van het landbouwkundig onderzoekapparaat en het leveren van hoog

kwal.itatieve prestaties door dit apparaat zijn zonder het in-
schakelen van noderne apparatuur en outill-age niet we1 mogelijk.
Er moet evenwel worden vasügesteld dat deze moderne apparatuur
ea outillage bijzonder kostbaar zijn en hoge eisen aan bediening
en ond.erhoud stellen hetgeen tot 6evo1g heeft dat het in stand
houden van een optirnale üoerusting voor iedere afzonderlijke on-
derzoekinstelling hoge kosten en een, aanzienlijke personele be-
hoefte met zich mede zou brengen. Het ligt in deze situatie
voor de hand te zoeken naar mogelijkheden om meerdere onderzoek-
instellingen van dezelfde apparatuur en outillage gebruÍk te
doen maken en naar mogel-ijkheden om b.v. het onderhoud centraal
te regelen.

Enerzijds vanwege de toenemende specÍatisatie als hiervoor
onder a.) bedoeld, anderziJds valwege d.e complexiteit van veel
problemen die om onderzoek vragen, en voorts vanvrege de !/ense-
lijkheid om complexe problemen toch binnen een redelijke tijds-
duur te doorvorsen, neemt de noodzaak van multidisciplinair en

veelal multi-institutioneel onderzoek sterk toe. Dat geldt ook

voor het veeteeltkundig onderzoek. Om enkel.e voorbeelden te noe-

men uit het eerste hoofclstuk van deze inleiding: been- en klauw-
gebreken, opfokmoeilijkheden bij kalveren, afbraak van mest,

automatisering in de nelkstal, mogelijkheden en problenen ge-
perst ruvtvoeder, beweiding natuurgebieden, containervervoer van

slachtvarkens, <iiveree vraagstukken op het gebied van de voort-
planting etc. Zfj aIle vragen een multidisciplinaire en multi-
institutionele aanpak. Het scheppen en ooelruatig d.oen functi.oneren
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van de nodige teanns, werhgroepen, coörclinatj-ecommissies êÈ corr-

tactgroepen - ko"tom het organiseren van het overle6 en de sa-
menwerliing - is een berangrijke opdracht than-s en vooral- voor
de toekomst Ín het kader van cÌe organisatie van heù landbour,rkun-
dig onderzoek.

De clrulc op cìe col-rectieve mÍddelen neemt sterk toe. äet
aantal taken van de overheid groeit voortdurend, mede door .ie
vergroting van de technische mogelijkheclen. Tegeno.rer vele en

voor hun opl-ossing veer inspanníng vergen<Ìe probJ-emen staan be-
perkte financi?il-e en personere middelen. De overheid- worcìt er
in tcenemend.e mate mee geconfronteerd dat zij prioritei'fen moet

stellen en vele wensen onver.¡uId moet laten. Een ontwikkeling
waarvan om een aautal redenen verwacht rnoet word.en dat zíj
zich doorzeb en waarmed.e het landbouwkuncig onrlerzoek in toe-
nemende na-te geconfronteerd wordt. Een ontwikkeling ooì< d-ie

nl-eù alleen buiten het landbonwkuncl.ig onderzoerr, maar ook bin-
nen het landbouwkundig onCerzoek zelf bestaat.

tsezien wJ-J thans enige ontwíkkelingen in cle organisatie
van het land.bouwkundig onderzoek, die in het verl-engde 1ig-
gen van de in het voorgaande aangeduide ontwikkelingen in en

rond het onderzoek en die d.aarop anticiperen, d.an dienen mi.jns
inziens te word.en genoemd:

a. I)e opríchting van de nieule liationale Raacl voor LandÏ¡ouvrkun-

dig Onderzoek rNO. liet deze in het najaar 19?o door c_e Minis-
ter van r,andbouv¡ en visserij geinstali-eerde, nieuu¡e Raacl is
een beleidsvormend orgaa¡ voor het gehele landbouvrlcundig on-
derzoek geschapen. fn deze Raad participeren de Land-bouwhoge-

schoolr de Faculteit der Diergeneeskuncle, rìe ond.erzoekinsLe.l--
l-íngen van het Ministerie van Landbouw en visserij en de

Tl'Io-organísatie. voorüs is er een band. ge-1-egcl met de Konink-
lijke Nederlandse Akademie van lu/etenschappen. De hoofdtaak
van de Raacl bestaat eruit de nodige mul tidisciplinaire en

murti-institutionele overll.eg- en samenvrerkingsorganen voor
het .landbouwkundig onderøoek te scheppen en cloelmatig te
doen functioneren, eelr doelnratige opstel ling en gebruik van

de toerusting (apparatuur, oul:i1l-age, gel.dmidcel en, personeer)
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te stimuleren en de relatíe met het overige wetenschappeliJk

onderzoek te versterken. Overigens gaat de Raad daarbij uit
van de conceptie van rlsanenyerking en overlegrr en niet van
rrcoördinatie van bovenafrt. De gedachte is dat de onderzoek-

instellingen zelf veeL inspraak dienen te hebben bii de ont-
wikkeling van de samenwerkings- en overlegorganen; hefgeen

tevens betekent het er mede voor verantwoordelijk zijn dat

cloelmatige Ëamenwerklngs- en overlegvormen ùot stand komen

en goed functionêrêrt¡ Het is de taak va¡ de Raad bij dit
proGes zoveel mogeliJk steun te verlenen en stimulerend op

te treden.

b. De activiteiten op het gebÍed van de meerjarenprogramnering

van de Directies Landbouwkundig Onderzoek en Agrarische Pro-

duktie, Verwerkíng en Afzet en de tot deze directies behoren-

de Ìnstituten, proefstaùions en consulenten. Deze acüivitei-
ten beogen een bezinning op de toekomstige ontwi-kkelingen in
cle Ned.erlandse landbouw en de con€¡equenties daarvan voor de

inhoud van d.e onderzoekprogrammars en de verdeling van de

nlddelen.

g. De ontwikkeling door de Nationale Raad voor Land.bouwkundig

Onderzoek TNO van ee!, evaluaüiesysteem om de besluitvorming
over de verdeLing van de beechikbare middelen te systemati-
serên.

d. De oprichting van de Ouderzoekeommissie van de Landbouwhoge-

school-. Deze conmisEle gaat de mogelijkheden na de organisatie
van het onderzoek aan de L.H. te versterken.

Beperken rå¡e on6 tot cle veeteeltsector dan dienen te worden ge-

noemd:

êo De oprichting vanr het Proefstation voor de Rundveehouderij.

Deze instelling staat voor d,e opdracht er een belangrijke
bíJdrage toe te leveren de door de toenemend.e specialisatie
van de onderzoekers op de instituten groeiende afstand tussen

de praktijk en het onderzoek te overbruggen. Enerzijds door

- het terrein van vraagstukken ín de praktijk overziende -
het ter hand nemen van de Juiste projecten in het

rNo/71/42 - speciaListisch -



_27-

specialistisch onderzoek te bevorderen. Anderzijds door - de

resultaten in de vakinstituten overziende - waar nodig zorg
te dragen voor de Bynthese en verdere ontwikkeling van de di-
verse onderzoekreeultaten, ten einde ze voor de praktijk direct
bruikbaar te rnaken.

f. De zeer nauhre sanentrerking Cie bij de opzet en uitvoering van de

O.-Flevoland-plannen is en wordt nagestreefd. Niet alleen is
het O.-F1evoland-project interessant omdat het anticipeert op

de in het begln vaÌr diù hoofdstuk omschreven ontwikkelingen,
maar het is tevens een illustraüie van de grote mogel-ijkheden

va¡r de conceptie van llsamenwerking en overl-egrr in plaats van de

conceptie rrcoördinatíe va¡r bovenaftr.

De in het voorgaande genoende organisatorische ontwikkelln-
gen verkeren aLle nog in de aanloopfase. Er za1 nog veel inspan-
ning nodig zijn om de zaken verder te ontwikkelen en de mogelijk-
hedea uit te buiten. De aanzet in de goede richtÍng is er echter
mijns inziens.

MlJnheer de voorzitter, U hebt mij gevraagd een visie te geven

op de ontwikkelingen ln de naaste toekomst in het veeteeltkundig
onderzoek Ín Nederland. Of ík U daar iets van heb geboden is te
Uwer beoordelíng. ïn leder geval hoop ik dat duideliJk is gewor-

den dat de toekomst naar mijn opvatting niet all-een een proJec-
tie, naar vooral ook een project is. Mogelijkheden voor een d.yna-

nische ontwikkeLing van het veeteeltkundig onclerzoek zijn er rul-m-

echoots voldoende. hlelke d.e ontwikkelingen in het veetaeltkundig
onderzoek in de komende 10 jaar werkelijk zullen zijn haagt echter
primair af van de in het veeteeltkundig onderzoek vrerkzame perso-
nen en van hen die bij dit onderzoek fn bestuurliJke en adviseren-
de zin zÍjn betrokken. De kardinale vraag is of wij de bestaande

mogeliJkheden zullen wetsn te benuùten en nieur¿e mogelijkheden
zull-en weten te scheppen. De uitdaging is er!
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