
U bent 
van harte 
welkom!

Uitnodiging
Open dag
Vleeskuikenbedrijf 

Maatschap van de Bunt – op ‘t Hof

Pijlstaartweg 13
8218 NG Lelystad

Vrijdag 14 juli 2017
14.00 tot 18.00 uur



 

De deelnemende bedrijven zijn:

Warmtewisselaar - ventilatie - elektra - 
ventilatiegordijn - verwarmingen

We helpen lokale ondernemers hun 
dromen en doelen te realiseren

Leverancier van voeders en diensten
www.coppens.nl

Onafhankelijk bedrijfskundig en financieel 
advies voor agrarische ondernemers

Bouw van (agrarische) stallen, loodsen, 
hallen en huizen

Bouwkundig ontwerp en advies, 
vergunningsaanvragen en

bouw begeleiding

Gas - water - elektra - 
laswerkzaamheden - zink, lood en 
dakwerk - cv - duurzame energie Broederij - leverancier eendagskuikensAfzetorganisatie - slachterij

Financiële dienstverlening Subsidie advies
Met volledige Roxell inrichting.

Van silo’s, vijzels tot voer- en waterlijnen

Producent van bouwmaterialen uit 
vezelcement zoals golfplaten, 

leien en gevelplaten

www.smitsagro.nl



 

Uitnodiging
Namens Mark en Cariene van de Bunt – op ’t Hof nodigen wij u van harte 
uit voor de open dag ter gelegenheid van het realiseren van een nieuwe 
vleeskuiken scharrelstal. De stal biedt ruimte aan 30.000 scharrelvlees-
kuikens en heeft een totaal oppervlakte van 100 x 30 meter.

De nieuwe stal is uitgerust met: 
• Overdekte uitloop
• 2 warmtewisselaars in verband met fijnstof 
• 6 nokventilatoren en 5 achtergevel ventilatoren
• De vloer ligt niet op de fundering, is niet geïsoleerd en is niet geheid,
 maar ligt op 50 cm freesasfalt dat dient als warmtebuffer 
• Bezoekersruimte boven het kantoor en de hygiënesluis
• Scan air uitloopschuiven
• Tulderhof lichtbakken voor daglicht
•  Graansilo van 250 ton voor opslag van eigen graan. Maatschap van de 

Bunt – op ’t Hof heeft een akkerbouwbedrijf met 55 ha akkerbouw

U bent van harte welkom
op vrijdag 14 juli van 14.00 uur tot 18.00 uur. 

Het adres is Pijlstaartweg 13, 8218 NG  Lelystad. 

Wij hopen u onder het genot van een hapje en drankje te ontmoeten op 
deze open dag. 

Graag tot ziens op vrijdag 14 juli 2017!

De deelnemende bedrijven



Let op: Als u uit de richting van Harderwijk komt: 
Ga, nadat u onder het aquaduct door bent gereden bij de 2e verkeerslicht 
linksaf. Dit is op kruising  Gooiseweg / Ganzeweg (de navigatie geeft 
rechtsaf aan). Bij volgende verkeerslicht rechtsaf en ga dan meteen links 
op de parallelweg rijden. Volg vervolgens uw navigatie / de bordjes.

Wij verzoeken u vriendelijk om niet in bedrijfskleding te komen en om de 
hygiënemaatregelen in acht te nemen.


