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Uitnodiging
Open dag

familie Scholten

7 juni 2019, Balkbrug

Adresgegevens

Scholten VOF

Derde Schansweg 8

7707 RS Balkbrug

In het kader van de hygiëne verzoeken wij u vriendelijk deze open dag niet in 

bedrijfskleding te bezoeken.



Namens de familie Scholten nodigen de deelnemende bedrijven u uit voor de open 

dag op vrijdag 7 juni 2019. Deze wordt georganiseerd ter gelegenheid van de nieu-

we vleesvarkensstal. U bent van 14:00 uur tot 18:00 uur van harte welkom om de 

nieuwe stal te bekijken.

Op dit moment worden op het bedrijf 2000 vleesvarkens gehouden. Met de nieuw-

bouw komt er plaats voor 1100 vleesvarkens bij. De nieuwe stal voldoet aan alle 

eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Kenmerken van de stal
> Vleesvarkens Beter Leven 1 ster
> Verlenging van bestaande stal
> Biologische Combiwasser BWL 2010.02, welke voorbereid is op capaciteitsvergroting.
>  Klimaatregeling d.m.v. Fancom Lumina 21 met signaleringsfunctie bij grote  

temperatuurstijging
>  Gevels van damwand, centrale gangwand en binnenspouwblad van  

betonelementen, afdelingswanden van kunststof (Brandklasse B)
> Hellende vloer met rondpompsysteem en kanaalventilatie
> Lichtstraat met 3% daglicht van vloeroppervlak met UV werend glas
> Groba Groepsfeeders
> De Smits Agro voerinstallatie is uitgebreid op de bestaande installatie
> Groepen van 50 varkens met mogelijkheid tot separatie van dieren

Graag tot ziens op de open dag!

Met vriendelijke groet,

Familie Scholten 
Agrifirm

Geachte
heer, mevrouw,

Hoofdsponsoren 

Deelnemende bedrijven

Agrifirm / Exlan Voerleverancier / Vergunningaanvragen 

Alfa Accountants en Adviseurs Financiële dienstverlening  

Anders Beton Fabrikant betonnen varkensroosters en  

   vloerplaten  

Bouwbedrijf Th.v.d.Linden Bouwer van Agrarische gebouwen  

Bouwimpex BV Leverancier isolatie, wandpanelen, lichtstraat 

Coöperatie Varkensartsen Dierenarts  

Freriks BV Experts in diergezondheid  

Frygon Waterbehandeling bv Bronboren en (bron) waterzuivering

H. van Oosten  Mestdistributie

 Intermediair & Logistiek B.V.   

Handelshuis Schuttert Handel in varkens en biggen  

Nijboer Plaagdierbestrijding (NPB) Plaagdierbestrijding  

PIC-NL Varkensfokkerij organisatie  

Rabobank Vaart en vechtstreek Financiering / verzekeren  

Varkensrechten.com Handel en bemiddeling in productierechten  

Veldman techniek Luchtwasser, Installatiewerk & hokinrichting  


