
Nieuwsbrief van DSD 

Totaaloplossingen in uw stal

● STALINRICHTING

● WEBSHOP
● MESTVERWERKING
● STALVENTILATIE

DSD Stalinrichting; uw gesprekspartner voor uw stal!
Graag kijken we met u mee naar de mogelijkheden in uw stal om uw koeien meer welzijn te bieden. Zelfs met kleine aanpassingen 
in uw stalinrichting is het welzijn te verhogen, waardoor de productie en levensduur van uw vee verbetert. De mogelijkheden 
zijn uitgebreid, geen renovatie is te groot of te klein. Ons productassortiment varieert van boxafscheidingen, boxbedekkingen tot 
en met ventilatoren. Met productie en montage in eigen beheer kunnen we aan al uw wensen voldoen, in standaard producten 
én maatwerk. 

Wilt u een nieuwe stal bouwen? Ook daar bieden we u graag totaaloplossingen aan en denken mee met uw plannen. 
Met onze jarenlange specialistische ervaring als stalinrichter zijn wij dé gesprekspartner in uw stal!

Tevreden koeien betekent tevreden boeren! 
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Productassortiment
● Ligboxafscheiding
● Ligboxbedekking
● Voerhekken
● Ventilatoren
● Zijwandventilatie
● Mestverwerkingssystemen
● Drinkwatervoorziening
● Stalverlichting
● Afscheidingshekken
● Loopgangrubber

Renovatie of nieuwe stal bouwen? 
De producten van DSD Stalinrichting zorgen voor een perfect eindresultaat in uw stal!
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‘Puntgaaf, ook na elf jaar’
Elf jaar geleden bouwde Erwin Matthezing uit Assen een nieuwe stal met de complete stalinrichting 
van DSD. ‘Toen vroeg ik nog verschillende bedrijven om een offerte’, vertelt de melkveehouder 
met 190 koeien. ‘Inmiddels niet meer. Na elf jaar zit alle inrichting er nog strak en vast in en is de 
boxbedekking nog puntgaaf. De prijs-kwaliteit verhouding bij DSD is goed. Toen we twee jaar 
geleden wilden investeren in ventilatoren wist ik meteen waar ik ze wilde kopen.’

Geen jongvee, hoge productie

Jongvee heeft Erwin al negen jaar niet meer. ‘Alle koeien die ik melk zijn aangekocht’, vertelt de 
melkveehouder die sinds 2018 met robots melkt en een gemiddelde productie realiseert rond 
11.000 liter melk per koe. ‘De stijging in productie die we de laatste jaren hebben gehaald is ook te 
danken aan het koecomfort in de stal.’ Ruime Ster-boxen, dikke Innova-matten, een koeborstel, 
ventilatie. ‘Nee ik kan me eigenlijk niet bedenken wat we meer zouden kunnen doen om het de koe 
naar de zin te maken.’ Ook de huisvesting van de droge koeien heeft hij verbeterd, en de separatie-
ruimte in inmiddels voorzien van nieuwe stalinrichting, ook weer met behulp van DSD stalinrichting. 
‘DSD heeft een eigen montageteam, ze komen afspraken na en hanteren een strakke planning. 
Bovenal hebben ze goed, duurzaam materiaal. Daar hou ik van.’

Erwin Matthezing: ‘DSD heeft een eigen montageteam,  
ze komen afspraken na en hanteren een strakke planning.’’
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Wilt u zelf meehelpen, zodat het sneller klaar is? Ook dat is 
mogelijk! Vele handen maken licht werk, waardoor u sneller 
plezier heeft van uw nieuwe stalinrichting.

Installeert u liever zelf? Dan hebben we diverse handleidingen 
klaarliggen. Komt u er even niet uit? Bel gerust voor advies 
zodat we u weer even op weg kunnen helpen.

De gespecialiseerde monteurs van DSD Stalinrichting hebben 
kennis van zaken en zijn voor elk project volledig uitgerust 
met professionele apparatuur. Geen klus is te klein of te 
groot; van het uitboren van kapotte standpijpen tot het  
installeren van een compleet zijwand ventilatiesysteem.

Tussendiepen 23  ●  9206 AA Drachten  ●  T. 0519 228 100
info@dsd-stalinrichting.nl  ●  www.dsd-stalinrichting.nl

DSD staat voor Desirable Solutions for Dairy; uw koeien voelen zich opperbest in stallen 
voorzien van DSD stalinrichting. Alle DSD stalinrichtingsproducten en -oplossingen  
voldoen aan drie basisgedachten: ze zijn diervriendelijk, arbeidsbesparend én duurzaam. 
Veehouders die kiezen voor DSD Stalinrichting worden beloond door (melk)vee dat tot  
topprestaties in staat is.

Voor meer informatie www.dsd-stalinrichting.nl 


