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VOF Melkveebedrijf Nillesen

		

Lage Horst 6

		

6562 KT Groesbeek

OPEN
DAG
mede
mogelijk
gemaakt door
familie Nillesen

In het kader van hygiëne verzoeken we u vriendelijk de open dag niet in bedrijfskleding te bezoeken.

Agrifirm Feed, Rundvee
Landgoedlaan 20
7325 AW Apeldoorn

Postbus 20004
7302 HA Apeldoorn

T 088 488 29 72

rundvee.zuid@agrifirm.com
www.agrifirm.com/rundvee

DTP 08-16

schakel in succes

Open dag VOF Melkveebedrijf
Nillesen te Groesbeek
9 en 10 september 2016

schakel in succes

Foto’s: Paul Jacobs

Geachte heer, mevrouw,
Wij en de deelnemende bedrijven nodigen u namens VOF Melkveebedrijf Nillesen uit om
langs te komen op de open dag op 9 en 10 september. U bent van 11:00 tot 17:00 uur van
harte welkom om het melkveebedrijf te bekijken. Op vrijdag 9 september is de SECTORdag
en op zaterdag 10 september de BURGERdag. Wij vragen u hier rekening mee te houden.
Locatie:

VOF Melkveebedrijf Nillesen

		

Lage Horst 6

		

6562 KT Groesbeek

Martien, Marga en William Nillesen hebben een nieuwe stal gebouwd voor de melkgevende
koeien, de overige gebouwen zijn omgebouwd naar huisvesting voor droge koeien en
jongvee. Hierbij is ingestoken op duurzaamheid voor omgeving, koe en ondernemer. Het
gehele bedrijf is up to date gemaakt voor de toekomst.

Hoofdsponsoren

Wat is er te zien
> Nieuwe 2+3 stal voor 180 koeien in twee
productiegroepen;
> Emissiearme Meadow Floor van Proflex
Betonproducten voorzien van mestrobot
met sproei installatie;
> 3 Lely A4 melkrobots met activiteitsmeting
en vreetmonitoring;
> Omgebouwde oude stallen voor jongvee
opfok en droge koeien;
> Stal voldoet aan eisen voor IDS en MDV;
> Automatisch voer aanschuiven en drinkautomaat;
> Weerstation, stalgordijnen, ventilator, mixers
mestscheider van Schrijver Stalinrichtingen;

> Diepstrooiselboxen met bio bedding;
> Innovatief puttenplan voor optimaal
gemak en mestscheidingsresultaat;
> 25.000 liter silotank van DeLaval met
warmterugwinning, voorkoeler en buffervat;
> Energiezuinige elektra installatie en
zonnepanelen;
> Compleet vernieuwde voeropslagen en
erfverharding voorzien van asfalt;
> Tevens worden er kalveren getoond uit
het Satelliet programma van CRV en
vaarzen van een nieuwe stier.

Deelnemende bedrijven
> Agrifirm Feed

> Geling Advies bv

> BES Groep

> Hopman bedrijfsbenodigdheden

> Bonda

> Lely Center Venray

> Bouwbedrijf Th v. d. Linden

> Loonbedrijf Groesbeek

> C. Jansen Grondverzet

> Nillesen Installaties

> Cow Support Holland

> Proflex Beton producten

Graag tot ziens op de open dag!

> CRV

> Rabobank

Met vriendelijke groet,

> De Nijborg Agri B.V.

> Schrijver stalinrichting

> Delaval b.v.

> Subsidiefocus B.V.

VOF Melkveebedrijf Nillesen

> DIBA Groep van der Ven Vloertechniek

> Verwaaij Agrarische dienstverlening

Agrifirm Feed

> Dierenartsenpraktijk Groesbeek eo.

Agrifirm Feed

uitnodiging open dag

