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SAMENVATTEND  BEDRIJVENOVERZICHT  OOST-DUITSLAND

OBJ. NR. BEDRIJFSVORM BUNDESLAND OPPERVLAKTE DIERBESTAND OPMERKINGEN
2050    Melkvee en akkerbouw

  Goede verkaveling

 Mooi lopend bedrijf

Meckenburg-Vorpommern totaal ca. 1150 ha waarvan
ca. 850 ha akkerbouw

ca. 250 ha in  eigendom 

Bp ca. 45

ca. 1150 melkkoeien

jongvee en machines 
inclusief

-     moderne ligboxenstallen,     
       voor 1100 mk
-     aparte jongveestallen
-     diverse gebouwen voor 
       opslag/werkplaats
-     voeropslag
-     mestopslag

2051    Melkvee en akkerbouw

Prima lopend bedrijf

Meckenburg-Vorpommern totaal ca. 430 ha waarvan 
ca. 150 ha akkerland

Ca. 55 ha eigendom met 
langlopende pacht

Bp ca. 50

ca. 450 melkkoeien

jongvee en machines 
inclusief

-     ligboxenstal,     
       voor 450 mk
-      jongveestallen
-     gebouwen voor 
       opslag/werkplaats
-     kuilopslag
-     voldoende mestopslag

2052 Melkvee en akkerbouw

Compleet bedrijf

Scherpe vraagprijs

Brandenburg totaal ca. 550 ha 

eigendom ca. 50 ha

Bp ca. 30

ca.700 melkkoeien

jongvee en machines 
inclusief

-     ligboxenstallen voor 700 mk
-     aparte jongveestallen
-     diverse gebouwen voor 
       opslag/werkplaats
-     sleufsilo’s
-     voldoende mestopslag
-     Zonnecollectoren
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OBJ. NR. BEDRIJFSVORM BUNDESLAND OPPERVLAKTE DIERBESTAND OPMERKINGEN
2053 Melkvee en akkerbouw

Mooi bedrijf 

Brandenburg totaal ca. 400 ha  waarvan 
ca.50 ha akkerland

eigendom ca. 50 ha

Bp ca. 30

ca.550  melkkoeien

jongvee en machines 
inclusief

-     ligboxenstallen voor 550 mk
-     aparte jongveestallen
-     diverse gebouwen voor 
       opslag/werkplaats
-     sleufsilo’s
-     voldoende mestopslag
-    

2054 Melkvee en akkerbouw

Volledig pacht

Brandenburg totaal ca. 200 ha 

eigendom ca. 0 ha

Bp ca. 25

ca.400 melkvee

jongvee en machines 
inclusief

-     ligboxenstallen voor 400 mk
-     aparte jongveestallen
-     stal voor vleeskalveren
-     diverse gebouwen voor 
       opslag/werkplaats
-     sleufsilo’s
-     voldoende mestopslag

Van elk bedrijf kunt u een expose’ opvragen.
U kunt contact opnemen voor nadere informatie en voor bedrijven die niet op deze lijst zijn vermeld. 
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