
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 
 
 
 
 
 
 
 
Wageningen, 11 december 2018 
 
 
Open dag vleesvarkensstal familie Mijnheer, Rouveen 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij nodigen u, mede namens de familie Mijnheer, van harte uit voor een open dag. Tijdens de 
open dag op donderdag 20 december kunt u de nieuwe stal voor 2.560 vleesvarkens bekijken.  
 
Bij de bouw van de stal is er veel aandacht besteed aan diergezondheid. Het bedrijf voert geen 
opfokzeugen aan en is vrij van ziekten middels depop-repop. Door deze uitbreiding is het bedrijf 
volledig gesloten. De varkens worden gehouden volgens het Beter Leven-concept. De 
mestverwerking is op bedrijfsniveau geregeld. De eindproducten bestaan uit droge pallets 
(slechts 10% van de totale hoeveelheid mest) en schoon water, wat afgevoerd wordt naar de 
sloot. Het bedrijf is 100% klaar voor de toekomst. 
 
Noviteiten: 
 
→ Plaats voor 2.560 vleesvarkens  
→ Beter Leven-concept 
→ Maatlat Duurzame Veehouderij 
→ Mestverwerking op bedrijfsniveau 
→ Elektrische verwarmingsketel op zonne-energie 
→ Grondkanaalventilatie 
→ Hellende dichte vloeren 
→ Kunststof hokafscheiding met doorloop 
→ Centrale afzuiging met biologische combiwasser 
→ Oplopende afleverruimte 
→ Veel aandacht voor diergezondheid 
 
U bent van 15.00 uur tot 21.00 uur welkom bij de familie Mijnheer aan de Koezenkooiweg 2 in 
Rouveen. Onder het genot van een hapje en een drankje informeren de betrokken bedrijven u 
graag over de actuele zaken.  
 
Wij verzoeken u om gedoucht en in schone kleren te komen. 
 
 
 
 



 
 
 
Bedrijven die hebben bijgedragen aan de realisatie van de nieuwe stal: 
AgruniekRijnvallei Voer - AR Bedrijfsontwikkeling - Alfa Accountants en Adviseurs 
Handelshuis Schuttert - Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland - MS Schippers 
Agro Pest Control - Anders Beton - Topigs Norsvin - Veldman Bouw - Veldman Techniek  
De Oosthof Dierenartsen - Meat Friends Noord - Denkavit - Verba Voerbakken - BoerBeter 
Bouwimpex - Watter - MW Techniek - Loon- en Grondverzetbedrijf H.J. Trompetter  
Schipstal Mill - Van de Pol Grondboringen 
 

 
Met vriendelijke groet, 
AgruniekRijnvallei Voer B.V. 
 
 
Johan Schuttert 
Commercieel directeur 
 
 
  

In plaats van cadeaus/bloemen graag een donatie doen voor de kerstactie van Stichting Choe in 
Oekraïne. Deze stichting wil kinderen en jongeren die in armoede leven een hart onder de riem steken 
met een eenvoudig kerstpakket. Dit zijn voornamelijk jongeren die geen ouders hebben, in internaten 
opvang- en crisiscentrums leven, alleenstaande tienermoeders en psychiatrische patiënten. Stichting 
CHOE, IBAN NL88RABO0354815644 o.v.v. CHOE Kerstactie 2018.  


