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Familie Soepenberg, Hogenkampswegje 2a, 7722 TR Dalfsen

Landgoedlaan 20
7302 HA  Apeldoorn

Postbus 20004
7302 HA  Apeldoorn

T (088) 488 10 15
F (088) 488 18 15

pluimvee@agrifirm.com
www.agrifirm.com/vleespluimvee

Agrifirm Feed BV
sector Pluimveehouderij

Open dag 
en symposium
Familie Soepenberg
scharrelvleeskuikenhouderij

Vrijdag 1 november van 13.00 tot 17.00 uur

Wilt u de hygiëne maatregelen in acht nemen en niet in bedrijfskleding komen.



Deelnemende bedrijven

Agrifirm Feed  Veevoeding & Advies

Agro supply Warmtewisselaar

Alfa accountants en adviseurs Accountant en Subsidieadvies

Countus Bedrijfsplan en financieel advies

De KuikenaeR Vleeskuikenafzet organisatie

Geissler Installatietechniek

Hoeve advies Advies bouw en milieu

Hubbard Nederland b.v. Pluimveefokkerij

L.M.B. Prins BV             Mechanisatie

Loonbedrijf Lindeboom Grondwerk en erfverharding

PFHS / Freriks BV         Hygiene en supplementen

Pluimveepraktijk Noord en Oost Medisch onderzoekscentrum voor pluimvee

Probroed en Sloot Eendagskuikens

Rabobank vaart en vechtstreek Financiering

Remon Bronwatervoorziening

Rudie Lindeboom Strooisels

Tulderhof Luchtinlaat, daglicht en uitloop producten

Van der Veen Pluimveevangbedrijf

Van Pijkeren Bouwbedrijf

Wildeboer Windbreekgaas en windgordijn

Agrifirm Feed uitnodiging open dag Agrifirm Feed uitnodiging open dag

Wij nodigen u, samen met de deelnemende bedrijven,  van harte uit om op vrijdag 1 november 

een kijkje te komen nemen in onze nieuwe scharrelvleeskuikenstal. Tijdens de open dag (van 

13.30 tot 14.30 uur) is er een symposium met als thema ‘vandaag en morgen vleeskuikenhouderij’. 

Kijk voor het programma en aanmelding op bijgevoegde antwoordkaart. 

Historie

Als eerste in Nederland houden wij, volgens de Europese scharrelrichtlijn met het ‘Beter Leven 

keurmerk’, kuikens. Inmiddels is het  25ste koppel scharrelkuikens een feit, dit met volle tevre-

denheid. Reden genoeg voor uitbreiding. Daarom is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan de 

realisatie van een nieuwe scharrelvleeskuikenstal. De stal voldoet ruimschoots aan de Maatlat 

Duurzame Veehouderij en is daarmee voorbereid op de toekomst. Naast pluimvee hebben wij 

tevens een rundveetak. Tijdens de open dag zullen in de uitloop van de bestaande stal scharrel-

vleeskuikens te zien zijn.

Wat is er te zien:

> Skybox > Tulderhof x-stream inlaatventielen

> Bedienbare windschermen > Ermaf heaters met gesloten verbranding

> Stal van 60 x 30 meter inclusief overdekte uitloop > LAE voerpannen

> Fancom klimaatregeling > Lubing drinknippels met doorspoelsysteem

> Agro supply warmtewisselaar > Agrilight LED verlichting

In combinatie met het symposium biedt onze open dag een mooie gelegenheid voor pluimvee-

houders die zich oriënteren of meer willen weten over de scharrelvleeskuikenhouderij.

Wij verwelkomen u graag op vrijdag 1 november van 13.00 tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Familie Soepenberg
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