Kwart miljoen
H. Snoek (hoofd afdeling Voorlichting PR)

Dit jaar hebben we op de Waiboerhoeve de kwart miljoenste bezoeker mogen ontvangen vanaf de tijd dat de proefboerderij naar Lelystad kwam (1973).
Vrijwel tegelijk kwam de 75000-ste buitenlandse
bezoeker. Hieruit blijkt dat niet alleen Nederlandse veehouders belangstelling hebben voor
het praktijkonderzoek: jaarlijks komt ca. 30% van
het bezoek uit het buitenland.
Procentueel is de laatste twee jaar de verdeling
over het excursiebezoek:
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Van de buitenlanders komt het meeste bezoek uit
Duitsland, gevolgd door de Franse belangstellenden. Ook ontvangen we regelmatig bezoek uit de
ontwikkelingslanden.

Mest koepels
Een van de vorige nummers hadden we het over
de mogelijke nieuwe opslag van mest in mestkoepels’op de Waiboerhoeve. Er is echter nog teveel
onzekerheid over de constructie van de koepels.
Misschien komt er in de toekomst nog een mestkoepel, nu is op Melkvee 2 gekozen voor een
tweetal metalen silo’s, die afgedekt zijn.
Open dagen Cranendonck
Op 6 en 7 december zijn de open dagen op ROC
Cranendonck. U bent van harte welkom voor een
bezoek aan het vernieuwde bedrijf. Op 8 december worden de agrarische scholen verwacht.

Nieuw proefbedrijf
In deze periodiek kunt u lezen wat de uitgangspunten van het nieuw op te zetten proefbedrijf
Melkveehouderij en Milieu zijn. U kunt lezen hoe
breed het onderzoek opgezet wordt om de problematiek op een verantwoorde manier aan te kunnen pakken.
Onderzoekplan 1990
Elk jaar komt na overleg met diverse organisaties,
diensten en de praktijk het onderzoekprogramma
tot stand. De plannen voor het onderzoekseizoen
1990 staan in dit nummer. Het programma wordt
uitgevoerd op de Waiboerhoeve en de Regionale
Onderzoek Centra.
Nieuw telefoonnummer
In december vindt de verhuizing plaats naar het
nieuwe PR-gebouw. Het adres blijft hetzelfde, het
telefoonnummer wordt wel gewijzigd: Met ingang
van 1 januari a.s. kunt u ons bereiken op nummer
03200-93211.
Minister Braks heeft na opening van melkvee 2 belangstelling voor het vloersysteem.

