
Goede start van vrijwillige kavelruil
De eerste stappen van de vrijwillige kavelruil zijn ge-
zet. De wenszittingen zijn gehouden en de grondeige-
naren hebben tijdens dit gesprek hun wensen kenbaar 
kunnen maken. Veel percelen zijn aangegeven als ‘te 
ruilen grond’ en dit biedt een goede basis om te komen 
tot geslaagde ruilingen. De kavelruilcommissie ziet 
dan ook voldoende kansen voor het ruilen van mini-
maal tien procent van de grond binnen het gebied van 
de vrijwillige kavelruil Averlo. 
Een volgende belangrijke stap in het kavelruiltraject is 
het opstellen van het basisruilplan. Dit is een concept-
plan dat Derk Makkinga van het Kadaster en kavel-
ruilbegeleider Gerrit Slagman opstellen aan de hand 
van de wensen van de grondgebruikers en van de 
mogelijkheden in het gebied. Aanvullend hierop voeren 
Derk Makkinga en Gerrit Slagman nog enkele gesprek-
ken met grondeigenaren en pachters die niet hebben 
deelgenomen aan de wenszittingen, maar die wel een 
belangrijke rol kunnen spelen. 
Na de zomer vinden de keukentafelgesprekken plaats 
waarin de kavelruilbegeleider het basisruilplan met de 
grondeigenaren gaat bespreken. De kavelruilcommis-
sie wil voorafgaand aan deze gesprekken nogmaals 
benadrukken dat het ‘elkaar gunnen’ van wezenlijk 
belang is voor het slagen van deze vrijwillige kavelruil. 
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Tijdschema voor kavelruil in Averlo

• Gedurende de zomerperiode stellen het Kadaster en 
de kavelruilbegeleider een concept basisruilplan op.

• In oktober/november neemt de kavelruilbegeleider 
contact op met de betrokken grondeigenaren om in 
een keukentafelgesprek het basisruilplan te bespre-
ken.

• Afhankelijk van de voortgang is de periode tot en met 
mei 2008 gereserveerd om het basisruilplan bij te 
schaven.

• Het streven is om in mei 2008 het definitieve ruilplan 
klaar te hebben, waarna juridische en financiële 
aspecten worden opgepakt en afgerond.

• De uiteindelijke doelstelling is om eind 2008 de  
kavelruilovereenkomsten te tekenen om daarna over 
te gaan tot de overdracht van de kavels.

De bovenstaande planning is gemaakt op basis van 
afspraken met de provincie Overijssel. Indien tijdens het 
traject blijkt dat er geen voortgang is, dan kan de kavel-
ruilcommissie alsnog besluiten om het project te stoppen. 
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Kavelruilbegeleider Gerrit Slagman; 
‘reële wensen van grondeigenaren’
Gerrit Slagman is door de kavelruilcommissie aange-
steld als kavelruilbegeleider voor de vrijwillige planma-
tige kavelruil in Averlo. Vanuit deze functie voerde hij 
met ruim veertig grondeigenaren en pachters gesprek-
ken over hun wensen en aandachtspunten ten aanzien 
van de vrijwillige kavelruil. ‘We hebben goede, open 
gesprekken gevoerd’, vat Gerrit Slagman de wenszit-
tingen in Averlo samen. ‘De grondgebruikers kwamen 
met reële wensen en waren positief over de vrijwillige 
kavelruil in hun gebied’. Aanvullend hierop geeft hij aan 
dat de kavelruil in sommige gevallen verder gaat dan 
het begrensde gebied. ‘Deelnemers met een deel van 
de grond buiten het begrensde gebied kunnen zowel 
de grond binnen als buiten het gebied aanbieden voor 
ruiling. Deze percelen worden bij het opstellen van het 
basisruilplan zeker ook in overweging genomen.’
Voor het basisruilplan zijn definitieve vorm krijgt, zijn 
er voor de grondeigenaren en pachters in het gebied 
Averlo nog voldoende mogelijkheden om mee te denken 
over de kavelruil. De keukentafelgesprekken waar-
voor de deelnemers in oktober of november benaderd 
worden zijn daarvan een goed voorbeeld. De grondge-
bruikers in het kavelruilgebied die tot nu toe niet bij de 
vrijwillige planmatige kavelruil betrokken zijn geweest, 
kunnen bij belangstelling alsnog contact opnemen met 
Gerrit Slagman of met een van de leden van de kavel-
ruilcommissie.

Aanspreekpunten Averlo:
Kavelruilbegeleider Gerrit Slagman 06 13 48 84 47
Kavelruilcommissie Henk Harmelink 0570 591 423
 Evert ten Kate 0570 621 760
 Jan Grootentraast 0570 531 376
 Jos Venneman 0570 531 406

Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil 
en over het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) 
is te vinden op www.cko.nl of te verkrijgen via het telefo-
nisch loket: 0570 662 807.
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