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Ondersteunende
partners

PARTNERS
Aveve De Bie Leo (03 669 62 09) – DLV Turnhout bouwadvies (014 40 07 20) – Eric Pauwels grondwerken (0475 42 84 92) – VGF-technics warmtewisselaars (0493 02 77 86) – Martens verzekeringen
(0475 68 70 86) – SBB Brecht accountants (03 330 16 30) – IPS pakkersploeg (+31 495 56 35 99) – Winitra
laadploeg (0477 37 29 88) – Hyvarki ontsmetting (0476 22 39 96) – Van Aert brandstoffen (03 669 64 30) –
Agroturf strooisel (0478 94 15 36) – bulkvervoer Dirk Herrijgers (03 667 49 40) – Jos Martens generatoren
(+31 6 25 01 51 87) – Van Dommelen mestvervoer (+31 1 35 16 61 53) – Quality-partner controleorgaan primaire sector (04 240 75 00) – Guy Michielsen CV verwarming (0471 52 49 71) – Frans Vos tools
(03 330 10 10) – MIP silobouw (03 311 68 66) – Backx putboringen (03 313 99 34) – Lavetan laboanalyses (014 44 34 74) – Vansant hoogspanningscabine (014 21 51 51) – Ledadvies cameratoezicht
(0499 53 09 95) – Jacobs en Janssens betonwerken (03 315 79 12) – ‘t Boerenhuys (050 70 80 80) –
Vic Pelkmans laad-en schepwerk pluimveesector (0497 53 62 93)

Het bedrijf van Patrick Aernouts en Godelieve Van Gils bestaat 25 jaar. Wat begon als gesloten varkensbedrijf is
nu gegroeid naar 1.800 mestvarkensplaatsen en 165.000 vleeskippenplaatsen op drie locaties. Het nieuwe bedrijf
is gevestigd in de Noordwateringsweg 33 en geeft plaats aan 90.0000 vleeskippen die regulier worden afgemest.
De 2 stallen zijn 23 meter breed en 100 meter lang en ammoniak-emissiearm gebouwd met een warmtewisselaar
met opgewarmde aanzuiglucht. Ook led-verlichting en fantura luchtinlaatsysteem zijn geplaatst. Comeo voerpan
van Roxell en Swii’Flo™drinknippelsysteem met antilekbakje komen de voederconversie ten goede. Er is ook geïnves
teerd in een mengvoederstation die kernvoeders met geplette tarwe mengt.
Symposium 13.30 – 14.30 uur ‘Toekomstvisie pluimvee’
13.30 uur: verwelkoming en toelichting bedrijfsplan door bedrijfsleider Patrick Aernouts
13.35 uur: ‘PAS/IHD – Kan ik zonder zorgen verder boeren?’, DLV
13.50 uur: ‘Uitdagingen voor de pluimveesector’ door Jan de Keyser, directeur agrarische divisie BNP Paribas Fortis
14.10 uur: ‘De kuikencheck, inzicht in kuikenkwaliteit en opzetmanagement´ door Maarten Hollemans,
Innovatiemanager Coppens Diervoeding
14.25 uur: gelegenheidstoespraak door minister Johan Van Overtveldt, federaal minister van Financiën of vervanger
14.30 uur: officiële opening

De familie Aernouts- Van Gils en de deelnemende bedrijven nodigen u van harte uit
op de opendeurdag voor professionelen naar aanleiding van de ingebruikname van
de nieuwe braadkippenstallen voor 90.000 braadkippen.

OP ZATERDAG 13 AUGUSTUS VAN 13.30 TOT 21 UUR
Adres Noordwateringsweg 33, 2990 Wuustwezel
Reisroute Noordwateringsweg is een zijweg van de N1 (Antwerpen-Breda)
Bewegwijzering volgen vanaf afrit Brecht/Wuustwezel
Parking Er is parkeergelegenheid in de nabijheid van het nieuwe project

‘BOEREN’ IN EEN WERELD VAN VERANDERING

We kunnen en mogen het niet langer ontkennen: er heerst zenuwachtigheid in de agrarische sector. Boeren en tuinders zijn – door de huidige lage
marktprijzen - bezorgd over hun toekomst. Sommige belangrijke actoren spelen in op die onrust met een mengeling van oprechte betrokkenheid en
gemakkelijk scorende uitspraken. De realiteit is echter dat in Europa gekozen is voor meer marktwerking. Het geld wordt alsmaar minder verdeeld
in Brussel en moet meer worden verdiend in de markt. Die wetenschap moeten we voor ogen houden, om de juiste-betere keuzes te maken. Wie
zijn geld verdient in de markt zal zich laten leiden door de markt. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.
De agrarische sector heeft twee gezichten en dat is vooral zeer zichtbaar in Vlaanderen. Het ene is dat van sterke agribusinessbedrijven, internationaal actief en vaak met mooie groeicijfers. Klaar om meer kennis en producten te exporteren en zo de wereld te helpen voeden. Deze groep
bedrijven is ontstaan uit de Vlaamse land- en tuinbouw en heeft er veel aan te danken. Het andere gezicht is dat van boeren en tuinders die vaak
moeite hebben om het inkomen op peil te houden. Teveel boeren en tuinders kunnen niet voldoende investeren in de toekomst
van hun bedrijf. Daardoor vindt minder innovatie plaats en verliezen zij hun internationale voorsprong. Dit geldt trouwens ook
voor de agribusinessbedrijven. Want kennis en innovatie zijn de basis voor hun internationale succes. De kracht van Vlaanderen
zit juist in die combinatie van beide factoren. Zonder sterke thuismarkt met vitale boeren en tuinders boet ook onze agribusiness
in aan kracht. Dat besef moet bij eenieder in de keten aanwezig zijn. BNP Paribas Fortis neemt hierin zijn verantwoordelijkheid
op. Niet alleen met toegang tot financiering , maar ook met toegang tot kennis over de markt. Daarom organiseren we open
dagen van innoverende projecten. En ook onze derde pijler etaleren we hiermee: ‘toegang tot netwerken’. Want het is en blijft
belangrijk om elkaar te ontmoeten. En zo’n opendag leent zich daar uitstekend toe. Praten werkt (altijd)!
Jan de Keyser,
directeur agrarische divisie BNP Paribas Fortis
20-07 I 033207254602
V.U.: A. Moenaert - BNP Paribas Fortis NV, 1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702 - FSMA-nr. 25.879 A

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

De bank voor een wereld in verandering

