OPENDAG
NIEUWE MELKVEESTAL
Melkveebedrijf Het Boerenijsje
St. Lenaartseweg 190
2990 Loenhout

VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 APRIL
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

HOOFDPARTNERS

Het Boerenijsje
ONDERSTEUNENDE
PARTNERS
UNIFORM AGRI / UNIFARM
consultancy
Roozeboom
Landbouwmechanisatie
BE & Partners
studie- en adviesbureau
Ingenieursbureau
Heemskerk®
Fokkerij
Vervaeke Agri
ventilatieoplossingen

heeft - met aandacht voor duurzaamheid en comfort
voor mens en dier - een compleet nieuwe 0-4-1
melkveestal met 145 ligplaatsen gebouwd.
Zo is de stal - met een oppervlak van 2500m² - voorzien van een 2x14 Global 90i snelwissel melkstal met
individuele indexering, instant melkkoeling met maximaal gebruik van zonne-energie, warmteterugwinning,
voorkoeling, frequentiesturingen op vacuümpomp en
melkpomp, krachtvoerboxen met automatisch sluithek,
CombiComfort ligboxen, Akwatopsoft waterbedden,
ammoniak reducerende mestschuif, 9m² drinkoppervlakte, 150 meter voerplaats, automatisch geregelde
led-verlichting en om de nodige verkoeling te brengen
tijdens de warme zomerdagen driezijdige automatisch
geregelde verluchting, dakisolatie en energiezuinige
geluidsarme ventilatoren.

HET BOERENIJSJE IN LOENHOUT
Tussen de uitgestrekte weilanden te Loenhout vind je dit mooi verzorgde
melkveebedrijf met thuisverwerking. Na een fietstocht, wandeling of een rondrit
met de auto in de Noorderkempen vinden velen de overbekende Loenhoutse
crèmerie met een vers gedraaid ijsje, vers gebakken pannenkoek of wafel. Iedere
individuele bezoeker kan er vrij rondwandelen in de stallen met koeien en kalveren.
Maar ook hier begint het verhaal bij de koeien. Zonder goede zorg zouden zij niet
elke dag voor de heerlijke verse melk zorgen. En deze melk is het belangrijkste
ingrediënt van het allerbekende ambachtelijke Boeren-ijs. De oude melkveestal
voldeed niet meer aan de moderne eisen en daarom werd beslist om een nieuwe
innovatieve stal te bouwen. De koeien worden er 3x per dag gemolken.
Zonder dat je op het bedrijf reeds langskwam, zullen de gezichten achter dit dynamisch bedrijf u bekend voorkomen.
In 2021 schitterde de familie Aertsen in het druk bekeken tv-programma Boerenjaar op de zender Vier.
De melkveetak wordt opgevolgd door vader Jan Aertsen en dochter Mieke Aertsen. In de korte keten nemen ook de zussen Sofie en
Evelien een belangrijke rol op.

De opendag is een mooie voorbeeld hoe een toekomstgerichte melkveestal gecombineerd wordt met
een klantgerichte en creatieve korte keten.

OP VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 APRIL VAN 12 TOT 17 UUR
Adres
Reisroute

St. Lenaartseweg 190, 2990 Loenhout
E19 Antwerpen – Breda, afrit 2 Loenhout - volg de wegwijzers

De oorlog in Oekraïne doet ons sterk nadenken over de primaire behoefte 'veiligheid', maar zou ook
'voedselvoorziening' - als primaire behoefte - op de agenda moeten zetten.
Het is voor niet-agrariërs moeilijk te begrijpen hoe het werkt in de landbouw. Je hebt als boer maar één
kans om te zaaien en één kans om te oogsten. Het is geen sport, waarbij je een herkansing krijgt. En laat
dit nu juist het probleem zijn! Wat nu in Oekraïne aan het gebeuren is, kan nefaste gevolgen hebben in de
voedselvoorziening.
Tarwe is de meest verbouwde graansoort ter wereld. Het is de basis voor meel en bloem, brood en crackers,
deegwaren, couscous, witbier en diervoeder. Belangrijke tarweproducenten zijn Rusland en Oekraïne. Rusland
is de op één na grootste exporteur van tarwe, Oekraïne de vierde grootste, samen goed voor een derde van
de uitvoer. Verschillende regio's in de wereld zijn afhankelijk van deze productie, niet alleen Europa maar ook
het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
Spijtig genoeg hebben velen een crisis nodig om droombeelden terug een realistische inslag te geven. Nu we (quasi) allen roepen dat
we een strategische autonomie qua energie moeten uitbouwen, vul ik graag het debat aan met de noodzakelijkheid van 'strategische
voedselvoorziening'. Laat een innoverende AGRI-sector die maximale inspanningen doet - naast hun belangrijkste taak = mensen voeden - in
klimaat- en milieuopdrachten , nu niet afbrokkelen tot hoeders van een stikstofvrije tuin.
Land- en tuinbouw is een essentieel onderdeel om onze onafhankelijkheid en uiteindelijk onze vrijheid te borgen.
Met onze AGRI-afdeling binnen BNP Paribas Fortis faciliteren we de agrarische sector in haar voortdurende transitie.
Jan de Keyser, Directeur Agriculture
agriculture@bnpparibasfortis.com
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Hoewel bij het samenstellen van deze presentatie uitsluitend gebruik gemaakt werd van informatie uit externe bronnen die betrouwbaar geacht worden door de Bank, kan BNP Paribas Fortis
de juistheid, nauwkeurigheid, noch volledigheid van de inhoud van de informatie uit die bronnen waarborgen. De Bank kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor om het even
welke directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie in deze presentatie.

Deze uitnodiging werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier met het Europees Ecolabel.

VOELDSELVOORZIENING WORDT NOG BELANGRIJKER.

OPENDAG ‘BOERENIJSJE’ TE LOENHOUT

op vrijdag 8 april en zaterdag 9 april kan u – naast het bekijken
van de nieuwe melkveestal – een aantal infosessies volgen.
De infosessies van max. 30 minuten garanderen u een pak actuele
kennis waarmee u per direct aan de slag kan.

Ondernemen = KENNIS

PROGRAMMA
14u00	
“Blik op de actuele zuivelmarkt: melkprijs, zuivellandschap,…” (doelpubliek: melkveehouders)
Jan de Keyser, Directeur Agriculture BNP Paribas Fortis
14u45	“Koeien melken, nu en in de toekomst: blik op enkele revolutionaire technologieën die het leven
van de melkveehouder gemakkelijker zullen maken” (doelpubliek: melkveehouders)
Walter Van Dijck, sales engineer GEA
15u30	“Agrarische gevolgen van de Oekraine crisis: grondstoffen, energie, kunstmestsstoffen…”
Jan de Keyser, Directeur Agriculture BNP Paribas Fortis (doelpubliek: agrarische ondernemers –
erfbetreders)
Aantal plaatsen beperkt
Inschrijven is verplicht – via agriculture@bnpparibasfortis (met vermelding vrijdag of zaterdag + keuze
infosessie + aantal personen)
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INVESTEREN IN KENNIS
Naar aanleiding van de

