
Seijst 2000. - Dl.30 Seijst 2000-fll HET IVO &quot;SCHOONOORD&quot; 30 JAAR IN ZEIST, DR. W. SYBESMA Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek^^Schoonoord^^ dertig jaar in Zeist Van de buitenplaats Schoon-oord bestaat een ingekleurdeontwerptekening van de handvan de bekende tuinarchitect].D. Zocher uit het jaar 1820.Deze is in het bezit van deVan de Poll Stichting. In die tijd na de Franse bezetting trok de economie geweidig aan waardoor de nieuwesnel rijk geworden burgerijbuitenplaatsen liet bouwen op deHeuvelrug. Na de Duitse bezetting bij dewederopbouw bleken deze buiten-plaatsen voor de eigenaren moei-lijk te handhaven van wege hetbelastingregime. In Zeist had dat tot gevolg datdiverse buitenplaatsen verkochtwerden. Het woonhuis maaktedan gewoonlijk plaats voor instel-lingen van verschillend karakter De buitenplaats Schoonoord on-derging hetzelfde lot. Het woon-huis verdween. Het terrein werd in twee stuk-ken verdeeld. Zocher zou daarallerminst gelukkig mee zijn ge-weest. Op het meest westelijke deelverrees het openbare lyceumSchoonoord terwijl op het ooste-lijke gedeelte een wetenschappe-lijk instituut werd gebouwd ge-naamd, het Instituut voor Veeteelt-kundig Onderzoek &quot;Schoonoord&quot;, af-gekort als IVO &quot;Schoonoord&quot;. De school bestaat nog in volleglorie, terwijl het instituut is opge-gaan in een groter instituut inLelystad. Dat betekent dat dezeinstelling inmiddels

tot de geschie-denis van Zeist is gaan behoren.Van daar dit artikeltje. Het IVO &quot;Schoonoord&quot; was eenwetenschappelijk instituut dat zichbezig hield met het veeteeltkundigonderzoek in al z'n facetten uitge-zonderd de veevoeding en hetpluimvee. Als werkgemeenschapvoor endocrinologie van de Uni-versiteit begon het in 1948 in hetHoogt 10 in Utrecht waar nu film-huis 't Hoogt in zit. Via een vestiging met voorna-melijk KI onderzoek op deOostbroekselaan in Utrecht, bij de







Seijst 2000. - Dl.30 Seijst, 20@@-lll HET IVO &quot;SCHOONOORD&quot; 30 JAAR IN ZEIST. DR. W. SYBESMA genschappen bij de landbouw-huisdieren en last but not leastwelzijnsonderzoek. De biotechnologie deed uitein-delijk z'n intrede. Als aansprekendgeval van de IVO bemoeienissenop dit terrein kan de stier Hermanworden genoemd. Deze         eerste         genetisch gemodificeerde stier ter wereldwelke door de firma GenePharming was &quot;gemaakt&quot; stond ophet proefbedrijf het Gen inLelystad. Daar werd onderzoek ge-daan naar allerlei eigenschappeno.m. het welzijn van het dier maarook naar de gezondheid en hetwelzijn van zijn nakomelingen. Po-litiek 'lag' dat beest erg gevoelig. Het is hier niet de plaats omuitvoerig in te gaan op wat er zichallemaal heeft afgespeeld op deoostelijke kant van de buitenplaatsSchoonoord. In 1993, dertig jaar na de ope-ning van het hoofdgebouw inZeist, ging het instituut organisa- torisch over in een groter verbandwaarin het vee voedingsonderzoek,het pluimveeonderzoek alsmedehet specifiek veterinaire onder-zoek bijeengebracht werden in eennieuw instituut met als vestigings-plaats Lelystad, genaamd Instituutvoor Dieronderzoek van de DienstLandbouwkundig Onderzoek, af-gekort ID-DLO. (Later is de naamin ID-Lelystad gewijzigd aangezienhet samen is gegaan met deUniversiteit in Wageningen). In 1995 ging het instituut fysiekover zogezegd waarbij het mar-kante

standbeeld van man metstier meeging. Een stukje Zeisterkunst prijkt nu in Lelystad. Voor Zeist en omgeving bete-kende dat een verlies van eenhonderdtal arbeidsplaatsen en ver-dween tevens de agrarische hightech activiteit uit deze plaats. Het wetenschappelijke veeteelt-kundige deel van de buitenplaatsSchoonoord behoort in ieder gevaldefinitief tot het verleden en is daarmee ingetreden in de historievan Zeist. Veel is er tot nog toe niet voorteruggekomen. Momenteel, na vijfjaar, staat het gebouw nog steedsleeg afgezien van de antikrakersdie er huizen. Voor de Bunsing,alhoewel daar wel plannen voorklaarliggen, geldt eenzelfde leeg-stand. Gezien de trend die er tegen-woordig bestaat om steeds meergroen te pousseren zou het te over-wegen zijn om de bestaande alaardig verloederde bebouwing afte breken om de oude luister al-thans in het oostelijke deel te her-stellen waardoor de Zeister bevol-king extra recreatieruimte er bijkrijgt. Dr. W.Sybesma GERAADPLEEGDE LITERATUUR Zeist , Groei en Bouw. van de liand van RolandBlijdenstein. Deel Gescliiedenis. bouwstijlen en woonhuis-typen. Kerckebos BV - Zeist, 1983. ?




