Uitnodiging Open Dag
Familie Smit

Noordervaart 186 - 1841 JD Stompetoren
Zaterdag 5 juli 2014 van 10.00 - 16.00 uur

Klaar voor de toekomst met duurzame stal

Familie Smit heeft in het voorjaar van 2014 de deuren van hun nieuwe integrale en duurzame stal geopend. In en
buiten de ligboxenstal is veel aandacht besteed aan koecomfort. Naast de ligboxenstal is namelijk een 2000 m2 groot
weiland omgezand zodat de koeien te allen tijde naar buiten kunnen voor nog meer ligcomfort. Er staan 2 DeLaval
VMS melkrobots gespiegeld opgesteld. Op deze manier kunnen de koeien na het melken onder andere direct naar
de weide gaan. Deze compacte opstelling geeft veel werkplezier voor de koe en de veehouder. Op het bedrijf wordt
voornamelijk gefokt met MRIJ-koeien.

Wat is er verder te zien?
 2 DeLaval VMS melkrobots met selectiemogelijkheden voor beweiding, strohok en separatieruimte
 Activiteitmeting

 DeLaval melkkoeltank met warmteterugwinning en platenkoeler

 Mestrobot met sproei-inrichting

 Mestscheider

 120 zonnepanelen en 2 zonneboilers

 Geheel lichtplan bestaande uit LED-verlichting

 Kalverdrinkautomaat

 Flexibele koeborstels

 Nevelkoeling

 Spinder stalinrichting met Meadow koematrassen

 Combinatie van de Comfort Vloer G2 en G2.2 van Swaans Beton

Het resultaat

Het resultaat van alle inspanningen willen de familie Smit en de deelnemende bedrijven u graag laten zien op deze
open dag.
Bezoekers worden vriendelijk verzocht niet in bedrijfskleding te verschijnen.

De open dag wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Aannemingsbedrijf de Jong – Ursem – 072 502 12 35
Asjes Technisch Handelcentrum BV – Alkmaar – 072 561 12 44
CONO Kaasmakers – Westbeemster – 0299 689 200
CRV – Arnhem – 088 002 44 00
De Heus Voeders – Ede – 0318-675497
DeLaval – Steenwijk – 0521-537500
De Nijborg – Renswoude – 0318-578140
Flynth Adviseurs en Accountants – Heerhugowaard – 072-5718225
Klatech – Stompetoren – 072-5044057
Loonbedrijf Jan Hes – Castricum – 072-5051484
Melktechniek Noord-Holland BV – Middenmeer – 0227-501280
Rabobank Alkmaar e.o. Team Agri – Alkmaar – 072-5674530
SIM-Holland Noord – Leeuwarden – 058-2160844
Spinder Stalinrichting – Harkema – 0512-369163
Swaans Beton – Heeze – 040-2260001
Univé Regio + – Heerhugowaard – 06-13499851

