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Melkveebedrijf met circa 41,5 ha huiskavel 
(optioneel 11 of 24,5 ha extra)



In het kort

Circa 41 ,5 hectare, deels (80%) recent gedraineerd land aaneengesloten (blauw) 

11 hectare beweidbaar gedraineerd land optioneel extra te koop (oranje)

13,5 hectare land optioneel extra te koop (groen)

Rondom in de wegen, goede kavel- & koepaden 

Mooie ligging in schitterende omgeving 

Moderne ligboxenstal met 2x5 visgraat melkstal 

Volop jongveestalling & mestopslag (ca. 3.000 m3)

Ruime open loods en kapschuur voor machines en opslag

Woonhuis met 4 slaapkamers

1.757 kg ammoniak





Ligboxenstal met overkapping (2007, verbouwd in 2014) : 

Stal circa 19 x 45 meter, achterliggende overkapping voor opslag circa 14 x 14 meter.

Opgemetselde muren, zijwanden met windbreekgaas, gegalvaniseerde stalen spanten, dak

met sandwichpanelen. 1 +1 rijige stal met 56 zwevende grootvee boxen voorzien van

zelfsluitend voerhek. Sleuvenvoer met mestschuif. 

Mestopslag: ca 1 .240 m3 drijfmest en ca. 80 m3 vaste mest.

 

Oorspronkelijke ligboxenstal (1980) : 

Circa 19 x 45 meter. Hout gelijmde spanten, golfplaten op dak. Zijgevels met rolgordijn. 

2+1 rijige stal met 72 zwevende grootvee boxen met zelfsluitend voerhek. 

Mestopslag circa 495 m3 drijfmest.

 

Eigen broninstallatie

Melkstal (deels gerenoveerd 2014) :

Manus. 2x5 visgraat met automatische afname, melkmeting en eigen melktank (8.000 liter)

 

Met de 128 ligboxen is het heel goed mogelijk om melkrobots te plaatsen zonder veel

ruimteverlies. Droge koeien kunnen in de achterliggende jongveestal 1 worden gehuisvest.  
 

 

 

 

 

Ligboxenstal/melkstal
 







Jongveestallen 

Stal 1 (2000)

Circa 31 x 21 meter. Opgetrokken uit gemetselde muren, stalen gegalvaniseerde spanten,

golfplaten en volledig onderkelderd. Zijgevel voorzien van rolgordijn voor ventilatie. Inrichting:

4 groepshokken, 16 zwevende boxen en 3 stierenhokken. 

Mestopslag: circa 1 .035 m3 drijfmest. 

Deze stal is eenvoudig om te bouwen tot circa 50 GVE ligboxen. 

 

Stal 2 (1980) 

Circa 14,5 x 23 meter. Opgetrokken uit gemetselde muren, stalen spanten en asbesthoudende

golfplaten op dak. Geheel onderkelderd. Ingericht met 43 zwevende jongveeboxen met

Engels voerhek. 

Mestopslag: ca. 297 m3 drijfmest. 

Voor deze stal is een vergunning verleend om de stal te verlengen. 

Stal 1Stal 2



Stal 1

Stal 2



Woonhuis (1938)

Praktische, rietgedekte woning met 4 slaapkamers (circa 121 m2 woonoppervlak). 

 

Indeling

Begane grond: entree met hal en vaste trap en toilet. Woonkamer met open keuken. Badkamer

voorzien van ligbad, aparte douche en wastafel. Slaapkamer. Ruime bijkeuken met

opstelplaats voor CV en witgoed. Doorloop naar kantoor en inpandige garage. Ook doorgang

naar achterhuis. 

Verdieping: 3 slaapkamers

 

De woning is voorzien van dubbel glas en is aangesloten op gas, water, elektra en riool. 

 

Achterhuis

Ca 310 m2. Ingericht met diverse hokken voor jongvee. 

Gevels van spouwmuren, rietgedekt en rondhout spanten (gebinten). 

Mestopslag: 71 m3 drijfmest onder achterhuis, 100m3 drijfmest aan de buitenzijde van

achterhuis.

 

 

 







Bouwjaar: deels 1980 en deels 2000.

Circa 13 x 25 meter. Gedeeltelijk gemetseld, gedeeltelijk damwandprofielen, stalen spanten en

asbesthoudende golfplaten (oudste deel) op dak. 

Inrichting: inpandige werkplaats, garage/machineberging, 2 grote strohokken voor kalveren.

Kapschuur
 



Circa 18 x 40 meter. Damwandprofielen op betonnen voet, betonnen vloer, stalen spanten en

sandwichpanelen op het dak.

Inrichting: thans in gebruik als stro-opslag en werktuigberging.

Half open loods (2007)
 



4 sleufsilo's, asfalt vloer met betonwand van circa 1,75 meter

5 krachtvoersilo's

1 kunstmestsilo

Mestplaat voor vaste mest

Erf verhard met klinkers en beton

Overige
 



De humusrijke, vochthoudende, zwarte zandgrond is grotendeels recent gedraineerd en is

geschikt voor diverse gewassen. In de afgelopen jaren zijn er mais en aardappels geteeld.

Door het land loopt een kavelpad. Er is ook een koepad naar de percelen aan de overzijde

van de weg die eventueel aanvullend te koop zijn. De grond is niet droogtegevoelig.

 

De percelen zijn goed te beweiden en voorzien van waterleiding. De boerderij kan met 41,5,

52,5 of met 66 ha worden gekocht. 

Cultuurgrond





Plattegronden





Bestemmingsplan

Bestemmingsplan: Buitengebied 2014

Gemeente Weststellingwerf

Vastgesteld op 22-09-2016

 

Enkelbestemming: Agrarisch

Dubbelbestemming (op locaties met +++): Waarde - Archeologie

 

Functieaanduiding: specifieke vorm van agrarisch - heideontginningen



Ligging



Overige informatie

Bij het bedrijf is een NB-vergunning met 1.757 kg ammoniak

Er is een uitgebreide dataroom beschikbaar met aanvullende gegevens.

Het bedrijf is goed om te bouwen met een geautomatiseerd melksysteem. 

Goede staat van onderhoud 



Verkoopprocedure

Naar aanleiding van de bezichtiging en informatieset heeft u wellicht vragen. Bel gerust. Ons telefoonnummer is

(0182) 38 30 38. Uiteraard zijn de eigenaar en wijzelf benieuwd naar uw reactie, positief of negatief, die horen wij

graag van u!

Hoofdlijnen bij de verkoopprocedure:

 

1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met de makelaar.

 

2. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en alle overige voorwaarden,zal er een

koopakte worden opgemaakt conform het NVM-model.

 

3. Indien een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd en door verkoper wordt geaccepteerd, geldt dit voor een

periode van maximaal 4 weken.

 

4. Indien van toepassing zal de zgn. ouderdomsclausule in de koopakte worden opgenomen: Koper verklaart ermee

bekend te zijn dat deze woning (en bijgebouwen) meer dan 5 jaar oud zijn, wat inhoudt dat de eisen die aan de

bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Verkoper staat niet in voor de

fundering, vloeren, de leidingen van elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand en/of

optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 (van de

koopakte) omschreven (woon) gebruik en met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht vrijwaart koper de

verkoper voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.

 

5. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken

(voor zover bij de verkopende partij niet bekend), heersende en lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en

vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Baten en lasten worden door de notaris naar rato verrekend per de datum van de eigendomsoverdracht.

 

6. Waarborgsom/ bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen wordt door koper bij

ondertekening van de koopakte een waarborgsom gestort bij de notaris ten bedrage van 10 % van de koopsom. In

plaats van de waarborgsom kan koper een schriftelijke bankgarantie stellen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk

is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

 

7. Eventueel bijgevoegde plattegronden, tekeningen en schetsen zijn slechts indicatief.

 

8. Indien van toepassing (bij grond): het jacht- en/of visrecht kunnen zijn verhuurd.

 

9. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging komt -al dan niet na een uitgevoerd grond- en/of

grondwateronderzoek met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht voor rekening van koper met

vrijwaring daarvan voor verkoper.

 

10. Er kan sprake zijn van roerend goed waarbij het fiscaal van belang is dat partijen overeenstemming bereiken over

de splitsing van de koopsom.

 

N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de situatie vereist, kunnen door

verkoper voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig zijn genoemde hoofdlijnen nader uit te werken in de

koopakte/ akte van levering. 

Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan, aan onjuistheden en/of

onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen.



Neem voor meer informatie of het maken van een bezichtigingsafspraak

contact met ons op!

 

 

Schep Makelaardij

Lopikerplein 2

2871 AN Schoonhoven

schoonhoven@schep.nl

0182-383038

 

Verkopend makelaar:  Johan Schep

 


