
Nieuwe MDV ligboxenstal van Fa. Groot-van der Lee,  
Blokkerweg 2 te Zuidschermer

Zaterdag 30 april 2016 Van 10.00 tot 16.00 uur
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Mede namens Fa. Groot-van der Lee nodigen wij u graag uit voor de open dag van de nieuwe 
MDV ligboxenstal in Zuidschermer aan Blokkerweg 2. De koffie staat klaar vanaf 10.00 tot 
16.00 uur.
 
De nieuwe 4+1 ligboxenstal van Fa. Groot-van der Lee biedt plaats aan ca. 150 melkkoeien 
en is voorzien van een 2 x 12 stands zij-aan-zij Solidex melkstal met voersysteem voorzien 
van koeherkenning. De mestkelder is afgedekt met een sleuven betonvloer. In de diepstrooi-
selboxen liggen de koeien op droge mest welke Fa. Groot-van der Lee zelf maakt met een 
mestscheider. Wat resulteert in een schone stal met schone koeien. Kortom, deze stal voldoet 
aan vele plus punten en aan alle eisen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). 

Voor meer info over de open dag: www.facebook.com/dejongursem

• De stal voldoet volledig aan de MDV 
eisen

• De nieuwe stal is een 1+4 ligboxenstal, 
beschikt over ca. 150 ligboxen en is 
volledig onderkelderd

• Het dak bestaat uit sandwichpanelen 
met een schaduw oversteeknok

• De zijpanelen zijn voorzien van het 
Lumitherm ventilatiesysteem

• De melkput is een 2 x 12 stands  
zij-aan-zij Solidex met een voer- 
systeem voorzien van koeherkenning

• De vloer is een sleuven betonvloer met 
een voerstoep en een strook rubber

• De ligboxen zijn voorzien van droge 
mest welke wordt gemaakt met de 
GEA mestscheider

• In de doorsteek liggen Eco-vloeren
• De mestschuiver verzameld de mest 

voor de mestscheider
• De stal is verder voorzien van een 

afkalfhok en een strohok
• 2 dubbele voerboxen
• Buiten staat een grote DeLaval 20.000 
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Bijzonderheden van deze stal:

Afzender:
De Jong Ursem
Nijverheidsterrein 1, Ursem

Aannemingsbedrijf de Jong Ursem  |  Salco Bedrijfsdeuren  |  Hardeman en van Harten 
Den Boer Beton roosters  |  BRB staalbouw bv  |  Koeman Berkhout | Gea Farm Technologies 
Van der Zee advies/ontwerp/begeleiding  |  Loonbedrijf Fa. J.G. Groot en Zn. |  Univé Regio+  
Roelofsen BV Machineverhuur & Grondwerken   |  Reproplus NWF +NH  |  K.I. SAMEN b.v.   
Voets Tractoren en Werktuigen B.V.  |  Agrifirm Feed  |  Melktechniek Noord Holland BV 
Indri vloersystemen b.v.   |  Rabobank

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief via dejongursem.nl/stallen

I.v.m. de bedrijfshygiëne verzoeken wij u om niet in bedrijfskleding te komen.


