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SAMENVATTEND  BEDRIJVENOVERZICHT  OOST-DUITSLAND 

OBJ. 
NR.

BEDRIJFSVORM BUNDESLAND OPPERVLAKTE DIERBESTAND OPMERKINGEN

1870            Melkveebedrijf 

met 4 melkrobotten  

Saksen Anhalt totaal ca. 150 ha 
grasland 

opp. akkerland in 
overleg 

 In  eigendom ca. 25 ha  
incl. erf en gebouwen. 

ca. 240 melkvee 

jongvee en 
machines inclusief

-     z.g.a.n. ligboxenstallen,      
       voor 250 mk 
-     aparte jongveestallen 
-     diverse gebouwen voor  
       opslag/werkplaats 
-     voeropslag 
-     mestopslag 
-     pachtprijs € 100 -300/ha 

1759            Melkveebedrijf Mecklenburg/
Vorpommeren

totaal ca. 300 ha 
waarvan  
100 ha akkerland 

Ca. 5 ha eigendom 

Bp ca. 39 

ca. 270 melkvee 

jongvee en 
machines inclusief

-     ligboxenstal,      
       voor 300 mk 
-     aparte jongveestallen 
-     diverse gebouwen voor  
       opslag/werkplaats 
-     kuilopslag 
-     voldoende mestopslag 
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1760            Melkveebedrijf  

met akkerbouw en 
biogasinstallatie 

Mecklenburg/
Vorpommeren

totaal ca. 1150 ha  

eigendom in overleg 

Bp ca. 30-54 

ca.1150 melkvee 

jongvee en 
machines inclusief

-     z.g. ligb. stallen,       
-     aparte jongveestallen 
-     diverse gebouwen voor  
       opslag/werkplaats 
-     sleufsilo’s 
-     voldoende mestopslag 
-     biogasinstallatie 500 kW 

OBJ. 
NR.

BEDRIJFSVORM BUNDESLAND OPPERVLAKTE DIERBESTAND OPMERKINGEN

1850            Melkvee 

Aantrekkelijke prijs 

Mecklenburg/
Vorpommeren 

Aan de grens met 
voormalig West Duitsland

totaal ca. 180 ha 
waarvan 110 ha 
akkerland. 

Goede verkaveling  

3 ha eigendom 

ca.120 melkvee 

plus jongvee  

machines en voer 
in o 
verleg

-     ligb. Stal voor 200 m.k. 
-     aparte jongveestallen 
voor    
       160 dieren 
-     diverse gebouwen voor  
       opslag/werkplaats 
-     sleufsilo’s 
-     voldoende mestopslag 

1515              Melkvee 

Goed melkveebedrijf 

            

Brandenburg totaal ca. 400 ha 

waarvan 280 ha goed 
grasland 

100 ha eigendom 

Prima verkaveling 

ca. 450 melkvee 

jongvee en 
machines inclusief

-     2 aangepaste 
ligboxenstallen,      
       roostervloer  600 mk 
-     aparte jongveestallen 
-     diverse gebouwen voor  
       opslag/werkplaats 
-     sleufsilo’s 
-     ruime mestopslag
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U kunt contact opnemen voor nadere informatie en voor bedrijven die niet op deze lijst zijn vermeld. 

      
                                                         


