
Melkveebedrijf
Rheezerend 128 en 130
DEDEMSVAART

De in onze brochure vermelde gegevens zijn met nauwkeurigheid 
samengesteld. Desondanks kunnen er onjuistheden vermeld zijn. 



1. Algemeen
Het betreft hier een melkveebedrijf met een oppervlakte van 19.16.07 hectare grond inclusief de onder-
grond van de gebouwen.

2. Eigendom

kadastrale gegevens:

Ligging:
-

3. Vergunningen en productierechten
milieuvergunning: op aanvraag
productierechten: optioneel 850 kg melkrundvee fosfaat

Gemeente Sectie Nummer Grootte

Avereest P 413 06.96.35

Avereest P 415 03.00.35

Avereest P 460 08.84.78

Avereest P 653 00.34.59

Totaal 19.16.07



4. Omschrijving object

algemeen: 

woning: 

overige gegevens:

rheezerend 128:

de woning en het hoofdgebouw is om en nabij in 1850 gebouwd in de loop 
der jaren zijn er diverse opstallen bijgebouwd waarbij vermeld kan worden 
dat alle gebouwen geheel of gedeeltelijk functioneel zijn binnen de door 
eigenaar gevoerde bedrijfsvoering. 

de indeling van het woonhuis is als volgt:
   
begane grond:  
keuken, wc, eetkamer, hal, woonkamer en 1 slaapkamer.

verdieping:
ruime overloop / berging en 3 slaapkamers

de woning is geheel in spouw gezet en is grotendeels voorzien van 
enkele beglazing. alleen de begane grond is (grotendeels) voorzien van 
cv welke wordt gestookt met een oudere ketel. met uitzondering van de 
hal, wc en keuken zijn alle vloeren vervaardigd van hout..oorspronkelijk 
is de bedrijfswoning voorzien van 1 woonkamer meer dan in de indeling 
hierboven is omschreven, deze woonkamer is nu echter toegevoegd aan de 
woning naast de bedrijfswoning (rheezerend 128) welke onderdeel is van 
het hier aangeboden en verder wordt omschreven in de hierna volgende 
tekst      



bedrijfsgedeelte algemeen:

bedrijfsgebouwen 1888:

het betreft hier een verhuurde woning met een huur van €. 450,- per maand. 
de woning is in 2016 geheel gerenoveerd waarbij het gehele casco is 
vernieuwd. de indeling van de begane grond is als volgt:
hal, wc, keuken, badkamer, slaapkamer en de woonkamer zoals hierboven 
al werd genoemd. de verdieping is bereikbaar middels een vlizotrap en is 
volledig begaanbaar maar niet ingericht.

het aan de bedrijfswoning gekoppelde bedrijfsgedeelte bestaat uit twee 
delen, te weten een landbouwschuur van 11,80m x 18,15m met een 
stalcapaciteit voor 22 stuks jongvee en 9 stuks grootvee op de grup. de 
tweede schuur meet 8,10m x 11,60m. en heeft een capaciteit van 31 stuks 
jongvee op ligboxen en roostervloer. beide gebouwen zijn voorzien van een 
met dakpannen gedekte houten kapconstructie met houten gebinten.



er zijn nog twee opstallen welke als jongveestalling functioneren te weten: 
de voormalige melkrundveestal (bouwjaar 1970) op de grup met een 
capaciteit van 39 stuks vaarzen en pinken. deze stal heeft een afmeting 
van 7,80m x 15,40m en een stal voor droge koeien met een capaciteit van 
31 stuks van bouwjaar 1997 met een afmeting van 7,50m x 13,20m
beide gebouwen zijn voorzien van een asbestvrije dakbedekking. en 
inclusief de hierboven omschreven jongveestallen is de mestopslag totaal 
285 m3. 

de in 1979 gezette ligboxenstal met een afmeting van 25,80m x 35,80m 
is in de afgelopen jaren op diverse fronten gerenoveerd, de oude nok 
is vervangen door een nieuwe lichtstraat boven de open nok daarnaast 
zijn de dakplaten vervangen door asbestvrije dakbedekking en is zijn de 
roostervloeren begin 2000 vervangen door breedliggers. de stal is voorzien 
van 103 grootvee boxen en zelfsluitend voerhek. de melkstal betreft een 
2x6 visgraat met glazen. de stal is voorzien van een eigen bron met een 
ontharder van remon er is geen melktank meer aanwezig. 

overige jongveestallen:

ligboxenstal:



kapschuur:

werktuigenberging:

voeropslag:

de kapschuur met een afmeting van 5,60m x 15,50m is in gebruik als 
opslag voor kleine machines en strooisel tevens biedt ze plaats aan een 
goedgekeurde dieseltank met een inhoud van 2000 liter

de werktuigenberging meet 21m x 25m. de stalen spanten zijn gedekt met 
dupanel platen en de wanden zijn opgetrokken middels metselsteen en zijn 
in spouw gezet en de vloer is verhard met betonklinkers.  

achter de ligboxenstal bevinden zich 2 met klinkers verharde kuilplaten 
met elk een afmeting van 12m x 60m. een derde kuilplaat met dezelfde 
afmeting functioneert als sleufsilo met een wandhoogte van 1,20m. 
op het erf zijn er drie bulksilo’s met een totaal capaciteit van 29 ton   



mestopslag: de totale mestopslag op dit bedrijf bedraagt resp: 285 m3 onder de oudere 
gebouwen, 515 m3 onder de ligboxenstal en 940 m3 in de betonnen 
en overkapte mestsilo (bouwjaar 1982).de totale mestopslag bedraagt 
derhalve 1,740 m3


