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SAMENVATTEND  BEDRIJVENOVERZICHT   WEST- DUITSLAND 

* hierbij gaat het om plusminus waarden. 

Soort bedrijf Nr. Oppervlakte * Eigendom * Gebouwen * Inventaris * Vraagprijs

boerderijtjes/woonhuizen    
met grond en/of  
paardenstalling 

langs de Ned. grens  

  
1- 10 ha alles in eigendom

melkvee 

omgeving Paderborn-
Kassel 

Pacht, gebouwen in 
eigendom 

mooie ligging 

1532 86 ha 

goede grond 
55-65 bp

Ca 1,5ha  
erf en gebouwen 

langdurige pacht

ligboxenstal 150 mk  

eenvoudig uit te breiden. 

Jongveestal voor 80 dieren 

schuur voor opslag en 
werktuigen te huur 

Ruim modern woonhuis 

125 melkkoeien met 
bijbehorend jongvee 

machines  

16 stands carrousel 
melkstal  

koopprijs 
in overleg 
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Melkvee en akkerbouw 

Omgeving Bremen 

Volledig pacht

1701 140 ha 
Goede zandgrond 

80 ha akkerland 

Volledig pacht bedrijf ligboxenstal 120 mk. met 
uitbreidingsmogelijkheden 
ruimte voor droge koeien,  
jongvee,  opslag en 
werktuigen. 

120 melkkoeien plus 
jongvee 

12 stands 
visgraatmelkstal 

Krachtvoerautomaten in 
de stal 

Koop-
pachtprijs 
in overleg 

Soort bedrijf Nr. Oppervlakte * Eigendom * Gebouwen * Inventaris * Vraagprijs

Modern melkvee en 
akkerbouwbedrijf 

Omgeving Hannover 

Aan de rand van dorp 

1709 170 ha 

zandgrond 

120 ha akkerland 

Erf en gebouwen met 
ca 4,5 ha. Meer eigen 
grond is ook mogelijk. 

Huurwoning in het dorp. 

Nieuwbouw is ook 
mogelijk 

ligboxenstal 180 mk. 

Vergunning voor 157 
plaatsen extra. 
Tijdelijk is huurstal 
beschikbaar 

Ruimte voor jongvee,  
opslag en werktuigen 

230 melkkoeien plus 
jongvee. Totaal 400 
stuks 

20 stands draaimelk 
melkstal 

Koop-
pachtprijs 
in overleg 

Melkveebedrijf 

Omgeving Bremerhafen 

1817 140 ha 

Erfkavel 30 ha 

48 ha akkerland 

Erf en gebouwen met 
ca 2,5 ha.  

Meer eigen grond is 
ook mogelijk. 

geen woonhuis

ligboxenstal 120 mk. 

Nieuwbouw mogelijk  

120 melkkoeien geen 
jongvee 

16 standsvisgraat 
melkstal 

Koop-
pachtprijs 
in overleg 
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Melkveebedrijf 

Omgeving Papenburg 

Mooi lopend melkveebedrijf 
op goede grond

1818 80 ha grasland 

kleigrond 

Uitbreidings 
mogelijkheden 
in oppervlakte

Erf en gebouwen met 
ca 6,5 ha.  

Meer eigen grond is 
ook mogelijk. 

Mooi vrij woonhuis 

ligboxenstal 120 mk. 
  

Ruimte voor jongvee,  
opslag en werktuigen. 

120 melkkoeien met 
bijbehorend jongvee 

14 standsvisgraat 
melkstal 

Koop-
pachtprijs 
in overleg 

Melkveebedrijf 

Omgeving Aurich 

Mooi lopend melkveebedrijf 

1820 90 ha grasland 

zandgrond 

prima verkaveling 

Erf en gebouwen met 
ca 4 ha.  

Meer eigen grond is 
ook mogelijk. 

Fraai ruim woonhuis, 
eventueel met tweede 
woning 

ligboxenstal 100 mk. 
  

Ruimte voor jongvee,  
opslag en werktuigen. 

Ca. 100 melkkoeien met 
bijbehorend jongvee 

16 standsvisgraat 
melkstal 

Koop-
pachtprijs 
in overleg 

Soort bedrijf Nr. Oppervlakte * Eigendom * Gebouwen * Inventaris * Vraagprijs

Melkveebedrijf 

Omgeving Niedersachsen 
(Elbe-Weser) 

Goed lopend melkveebedrijf 

2050 198 ha waarvan 50 
ha akkerland 

Zand/klei- en 
veengrond 

Grote huiskavel

Erf en gebouwen met 
ca 40 ha.  

Meer eigen grond is 
ook mogelijk. 

2 woonhuizen 

ligboxenstal 275 mk op 
roostervloer 
  

Ruimte voor jongvee,  
opslag en werktuigen. 

Ca. 250 melkkoeien 
en 300 stuks jongvee 

24 standsvisgraat 
melkstal 

Koop-
pachtprijs 
in overleg 



               Jan Ovinge 
               Golfpark 40, 8241 AB Lelystad 
                           T. 0320 262 643 / 0613217 858 
                F. 0320 262 643 
  info@agro-eni.nl   

 www.agro-eni.nl   
          
 

De provisie die door de koper/pachter verschuldigd is bedraagt in het algemeen: 
eenmalig 5 % (plus btw) over de koopsom van het aankoopgedeelte en (indien van toepassing) 
eenmalig 100% (plus btw) over het pachtbedrag bij pacht.  

 Bewijs van vermogen overleggen bij bezichtiging

Melkveebedrijf 

Midden Niedersachsen 

Goed lopend melkveebedrijf 

2061 133 ha ha waarvan 
68 ha akkerland 

Zand en kleigrond 

prima verkaveling 

Erf en gebouwen met 
ca 4 ha.  

Meer eigen grond is 
ook mogelijk. 

Woonhuis te huur of 
kopen in dorp. 

Nieuwbouw is mogelijk

ligboxenstal 240 mk bj 2010) 
uitbreiding mogelijk 

Met voerband 

Ruimte voor jongvee,  
opslag en werktuigen. 

Ca. 240 melkkoeien met 
50 kalveren 

22 stands draaimelkstal 

Koop-
pachtprijs 
in overleg 


