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Wij en de deelnemende bedrijven nodigen u uit om langs te komen op de open dag 

op vrijdag 14 september in Nijeholtpade. U bent van 10.00 uur tot 17.00 uur van 

harte welkom om de nieuwe ligboxen stal te komen bekijken. 

De nieuwe stal is gebouwd in 2016 en heeft ruimte voor 400 melkkoeien. Momenteel 

zijn er 350 melkkoeien gehuisvest en wordt er een kleine drie miljoen kilogram 

melk geproduceerd. De koeien worden gevoerd volgens het TMR-systeem. In de 

zomer wordt er weidegang toegepast volgens het principe standweiden. Het bedrijf 

bevat 170 hectare grond waarop gras en maïs voor de koeien wordt geteeld en 

waarvan 10 hectare grond wordt verhuurd voor aardappelen.  

Wat is er te zien?

> Melkstal 2 x 32 swing over van Gea

> 0-6-0 ligboxenstal met centrale terugloopgang

> Opdrijfhek van Dinther

> Warmte terugwinning uit melk van Mueller

> Activiteit meting van het melkvee 

> Deze stal is voorzien van een emissie arme vloer van “van Berkel “ 

> Een Lely mestrobot

Graag tot ziens op de open dag!

Met vriendelijke groet,

Familie van der Zijl

Agrifirm Feed

Geachte  
heer, mevrouw,

Deelnemende bedrijven

> AB Vakwerk

> Aannemersbedrijf Hoes Noord

> Agrifirm 

> AgriVets

> AHV International

> Airkoe B.V. en Easy Silage

> Bonda

> Bosma Melktechniek – GEA Nederland

> Bouwkundig Bureau Haverkamp

> CRV

> Damm deurentechniek B.V.

> Farm Supply

> F.H. Loohuis B.V. Daarle

> FrieslandCampina

> Gezondheidsdienst voor Dieren

> Joachim Behrens Scheessel GmbH

> Lely

> Limagrain Nederland

> Loon- en aannemersbedrijf  

 Samenwerking B.V.

> Meinderts Wergea B.V.

> Mueller

> Otten Infra B.V.

> Rabobank

> Van den Brink Montage B.V

> Van Dinther B.V.

> Van der Woude adviesbureau

> Van Staveren

In het kader van de hygiëne verzoeken wij u vriendelijk 

deze open dag niet in bedrijfskleding te bezoeken.


