
Advertentie

Wie bij het bedrijf alleen denkt aan

ligboxafscheidingen of voerhekken komt

bedrogen uit. DSD heeft het hele pallet voor een

optimale stalinrichting in huis. Van voerhekken

tot ligboxbedekking, van

mestverwerkingssystemen tot stalventilatie en

van drinkwatervoorziening tot kalverhuisvesting:

de klant kan op één adres terecht. „Wij streven

altijd naar een optimale situatie voor de koe, zij

moet zich prettig voelen”, zegt Bos. „Dat betekent

bijvoorbeeld een goeie ligplaats, prima

boxbedekking, voldoende ruimte en voldoende

grip.”

Maatwerk

Natuurlijk heeft DSD Stalinrichting vooral

standaard producten in huis, maar maatwerk

behoort, afhankelijk van de bedrijfssituatie en

wensen van de veehouder, ook tot de

mogelijkheden. „Sinds 2003 hebben we een eigen

productiebedrijf in Drachten en daardoor zijn we

in staat om maatwerk te leveren”, geeft Soepboer

aan. “Daarnaast, en dat stelt de veehouder op

prijs, kunnen we alle producten zelf monteren

met onze eigen montage teams.”

„We willen de veehouder zoveel mogelijk

ontzorgen”, voegt Riepma toe. „Mede om die

reden hebben we het hele traject van advies tot

montage van stalinrichting zelf in handen,

inclusief zijwandventilatie, ventilatoren en

mestverwerking. Ik denk dat we daarmee uniek

zijn in de markt.” Een markt die zich allang niet

meer uitstrekt tot alleen ons eigen land. De

producten van DSD Stalinrichting gaan de hele

wereld over. Soepboer:„ Nederland is kennisland

op het gebied van de veehouderij. Dat zien we aan

de belangstelling vanuit het buitenland.”

Comfort

„De veehouder zoekt kennis en ondersteuning bij

het inrichten van zijn stal en dat kunnen wij

bieden”, gaat hij verder. “Wij hebben alle

benodigde kennis in huis en volgen alle

ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van

wet- en regelgeving, op de voet. Wat we

tegenwoordig zien is dat de veehouder zijn stal

diervriendelijker en arbeidsvriendelijker wil

inrichten, dus de routing is belangrijk, maar

vooral het belang van de koe wordt op waarde

geschat. Veehouders willen dat hun koeien langer

melk kunnen geven en daarom moet er een

situatie worden gecreëerd waarin dat kan. Dus,

het comfort voor de koe is eerste prioriteit.”

Naast nieuwbouw is DSD Stalinrichting ook

uitstekend thuis in renovatie of een combinatie

van beiden. „Natuurlijk richten we graag nieuwe

stallen in, maar ik durf wel te stellen dat

renovatie onze core business is”, zegt Bos.

„Daarbij zijn korte lijnen van belang. Door veel te

renoveren bouwen we veel kennis op. Dat helpt

ons om er bij elke klant iets moois van te maken,

zowel voor mens als dier.” 
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Dat is waar DSD Stalinrichting in Dokkum altijd naar streeft. Het bedrijf heeft al
vele tientallen jaren ervaring met het zo optimaal mogelijk inrichten van stallen.
Daarbij heeft DSD, wat staat voor Desirable Solutions for Dairy, het hele proces
in eigen hand. En dat is precies datgene waar de veehouder naar op zoek is.
„Dankzij onze eigen productie hebben we voor alle wensen de juiste invulling”,
zegt Pieter Joost Bos. Hij vormt samen met Douwe Soepboer en Pieter Riepma de
directie van DSD Stalinrichting. 

‘Voor elke situatie de beste oplossing’


