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Makelaars VSO en AgriPlaza richten Farms4sale op 
Farms4sale begeleidt agrarische emigraties wereldwijd 
 
VSO makelaars uit Dronten en AgriPlaza Makelaars uit Tynaarlo zijn een nieuwe onderneming 
gestart met de naam Farms4sale. De makelaars van Farms4sale begeleiden emigraties van 
agrarisch ondernemers naar landen waar ook ter wereld. “Na een vrij rustige periode zien we dat 
steeds meer agrariërs geïnteresseerd zijn in een vertrek naar het buitenland. Farms4sale geeft deze 
ondernemers een vliegende start,” zegt Harry Nijborg van AgriPlaza. 
 
Rond het millennium was sprake van een piek met 325 boerenfamilies die naar het buitenland 

verkasten. Een belangrijke motivatie was toen het dure melkquotum, waardoor melkveehouders hun 

bedrijf moeilijk konden uitbreiden. De afgelopen paar jaar bleef het aantal emigrerende agrariërs 

steken op zo’n 65.  

Meer belangstelling 

De laatste maanden bespeuren de makelaars van zowel VSO als AgriPlaza een toenemende interesse 

onder vooral melkveehouders. “Boeren willen uitbreiden, maar zien op tegen de hoge grondprijzen, 

de strengere mestwetten en de huidige lage melkprijs. Voor deze agrariërs met groeiambities is 

emigreren een serieuze optie,” legt Nijborg uit.  

Denemarken en Duitsland zijn hot 

Op dit moment zijn emigratielanden als Denemarken en Duitsland erg in trek. Mark Onderdijk van 

VSO makelaars: “De grondprijzen zijn in deze landen relatief laag, zodat het ook voor akkerbouwers 

aantrekkelijke vestigingsplekken zijn. De Verenigde Staten en Canada blijven ook geliefd. Daar liggen 

de aankoopprijzen hoger en kiezen mensen meer voor het land en de mentaliteit.”   

Farms4sale 

Farms4sale heeft connecties in alle delen van de wereld. Alle kennis, deskundigheid en lokale 

specialisten zijn aanwezig om agrarisch ondernemers zo goed mogelijk te helpen bij het realiseren 

van hun droom. “We ontmoeten ook steeds meer boeren die interesse hebben in Spanje en 

Portugal. Het klimaat spreekt aan en de bedrijven zijn ook daar relatief betaalbaar. Soms gooien 

emigrerende agrariërs het over een andere boeg; zo hebben wij in Zuid-Europa een aantal 

ondernemers geholpen bij het starten van een Bed & Breakfast,” aldus de VSO-makelaar. 

Goed gesprek 

Wilt u doorpraten? Onze emigratiebeleider Arjen Jorritsma komt graag vrijblijvend bij u langs. Bel 06 

– 57 78 02 25 of stuur een e-mail naar info@farms4sale.eu.  

 

Meer informatie > www.farms4sale.eu 
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