HOOFDSPONSORS
De Bruin Verzekeringen | Duynie b.v. | Van Grinsven Agritechniek en
Advies | Grobouw BV | Ovocal BV | Rabobank Uden-Veghel e.o. | Victoria
Mengvoeders.

UITNODIGING

Open dag melkveestal

OVERIGE DEELNEMENDE BEDRIJVEN
A2C-Accountants | Ageco BV | Agrarisch handels- en adviesbureau Wijsman BV |
Agron Melkvee v.o.f. | Animat Nederland BV | Barenbrug | Bonda | Country Store VOF
| CRV | DAC De Peelhorst | DeLaval Melkkoeling | Dupont Pioneer | FrieslandCampina
| Geling Advies BV | HVA Volkel | Hyplast | Kombi Bouwmaterialen | Betoncentrale
Klösters KG | Kraan Fouragehandel | KWS Benelux | Gebr. van Lanen & van Uden
Machinaal timmerbedrijf | LMB van Berkel | Loon- en Transportbedrijf Toonen BV |
Otte Betonroosters (DE) | Pflaum Bouwsystemen | Primagaz Nederland | Profextru
kunststof profielsystemen | Van der Rijt electro en ventilatie Volkel | Ropa Bouw
Neede | T & B mechanisatie | H.O. Vlamings BV | Verbruggen-Volkel BV | Van der Ven
Vloertechniek BV | ZLTO | Zutphen Metaalconstructies BV.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

VRIJDAG 21 JUNI 10.30 - 17.00 uur
Ganzenweg 4, ODILIAPEEL
Familie Heeren heet u van harte welkom | vrijdag 21 juni 2013

Geachte relatie,

Voor meer informatie kunt u
terecht op www.heerenrundvlees.nl

Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan de open dag, ter gelegenheid van de realisatie van
de nieuwe melkveestal, van familie Heeren te Odiliapeel. Deze open dag biedt u de mogelijkheid
tot het bezichtigen van de nieuwe melkveestal op vrijdag 21 juni 2013 van 10.30 uur tot 17.00 uur
aan de Ganzenweg 4, 5409 TL Odiliapeel.
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Eerste bedrijf in Nederland met dit vloersysteem!
Nieuwe gedeeltelijk onderkelderde 4 + 2 melkveestal met ruimte voor 220 koeien
Gescheiden putsysteem voor het verzamelen van verse mest, met mogelijkheden voor
opslag van verschillende meststromen
DeLaval VrijwilligMelkSysteem VMS (3 robots) met vele separatiemogelijkheden
DeLaval Feed-First koeverkeer: gestuurd koeverkeer d.m.v. Smartgate selectiehekken
waardoor de koeien makkelijker naar de robot gaan en weidegang mogelijk blijft
DeLaval activiteitsmeting en flexibele koeborstels
DeLaval 20.000 liter liggende melkkoeltank
Driehoek-R diepstrooiselboxen met golfschoftboom
Toepassing van ‘gemalen eierschalen’ van Ovocal als boxvulling
Beerepoot veiligheidsvoerhek met valsluiting
ATO afsluitgordijnen met computergestuurd weerstation
Emissiearme rubberen dichte loopvloer ‘Opti Cowfloor’ van Animat Nederland: hellende
vloer met proefstalstatus, ammoniakuitstoot van 6,4 in plaats van traditioneel 11
Spinder touwschuiven: deze mestschuif loopt op rubbervloer met aan het uiteinde van de
mestgang een automatisch opengaand afstortluik
Led verlichting (Wijsman LED highbay), warmte terugwinning en buizenkoeler
Groot stro hok voor afkalven
Toepassing van weidegang

welkom IN ONZE NIEUWE MELKVEESTAL

ACTIVITEITEN
Tijdens de open dag wordt een informatieve minibeurs gehouden waarbij een aantal betrokken
partijen bij de realisatie van de stal hun noviteiten, innovaties en/of producten ten toon stellen.
Met een nieuwe stal, gericht op duurzaamheid, koecomfort, korte looplijnen en efficiënt werken is
familie Heeren klaar voor de toekomst!
Namens familie Heeren en deelnemende bedrijven,
Graag tot ziens op vrijdag 21 juni 2013!

André van Erp
Victoria Mengvoeders

GELIEVE NIET IN BEDRIJFSKLEDING TE KOMEN

