
Veel draagvlak vrijwillige kavelruil  
De eerste stappen in de vrijwillige kavelruil Haerst-
Genne-De Ruiten zijn gezet. Alle eigenaren en 
pachters met meer dan drie hectare grond zijn 
benaderd voor de wenszitting. De opkomst voor de 
wenszittingen was bijzonder goed. 
De meeste eigenaren waarvoor landbouwstruc-
tuurverbetering mogelijk is, hebben tijdens deze 
gesprekken hun wensen uitgebracht. Veel percelen 
zijn door de eigenaren aangegeven als ‘te ruilen 
grond’. Dit is een goede basis om te komen tot ge-
slaagde ruilingen. De kavelruilcommissie ziet mede 
hierdoor voldoende kansen voor kavelvergroting 
van minimaal tien procent in het gebied Haerst-
Genne-De Ruiten. 
Meerdere eigenaren hebben tijdens de wenszitting 
aangegeven dat zij grond buiten het gebied willen 
ruilen tegen grond die dichterbij de huiskavel ligt. 
Ook hiervoor ziet de commissie goede mogelijk-
heden.

Verwerven ruilgrond
Om tot een succesvolle kavelruil te komen is er extra ruil-
grond nodig. Deze extra grond dient als een soort smeer-
olie. In de vrijwillige kavelruil Haerst-Genne-De Ruiten is, 
met uitzondering van grond in De Ruiten, geen ruilgrond 
beschikbaar (grond van Bureau Beheer Landbouwgron-
den). De BBL-grond in het gebied De Ruiten is bedoeld 
voor inrichting van het (toekomstige) natuurgebied nabij 
De Lichtmis. Voor de BBL-grond die in de ruilverkave-
ling Rouveen ligt, wordt bekeken in hoeverre deze grond 
gebruikt mag worden voor uitruil.

Tijdens de wenszittingen heeft geen enkele grondeige-
naar aangegeven dat hij onderbedeling of verkoop van 
grond overweegt. Tot op heden heeft de kavelruilcom-
missie geen afspraken gemaakt over onderbedeling of 
verkoop. Vanwege de dringende behoefte aan extra grond 
roept de kavelruilcommissie grondeigenaren op om zich 
te melden wanneer zij bereid zijn om grond te verkopen 
ten behoeve van de kavelruil.

Voor verkoop van grond kunt u zich melden bij de kavel-
ruilbegeleider Derk Makkinga (06 29 15 90 53 of 088 183 
35 41) of bij de grondaankoper van BBL Klaas Kuiper (06 
55 79 08 99 of 0522 29 13 62). Ook grond buiten het ka-
velruilgebied Haerst-Genne-De Ruiten kan hierin betrok-
ken worden.
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Aanspreekpunten Genemuiden/Haerst- 
Genne-De Ruiten:
Kavelruilbegeleider Derk Makkinga 06 29 15 90 53
Kavelruilcommissie: 
Bert Knol (aanspreekpunt Genemuiden) 038 344 64 59
Arie Prins (aanspreekpunt HGR) 038 477 28 40
Wicher Aalberts (aanspreekpunt beide gebieden) 
  038 355 73 01

 
Wanneer u niet deelneemt aan de kavelruil, maar wel 
deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen kunt u dit door-
geven aan het CKO via info@cko.nl of op 0570 662 807. 
Wanneer u de nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen, vergeet 
dan niet uw e-mailadres door te geven. 

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.

Conclusie: grote behoefte aan kavelruil
Gezien de vele wensen die zijn uitgebracht om grond te 
ruilen, kan geconstateerd worden dat er grote behoefte 
is aan kavelruil in het gebied. Om deze wensen om te 
zetten in ruilingen moet de kavelruilcommissie eerst 
voldoende grond tot haar beschikking hebben. De kavel-
ruilcommissie gaat er vanuit dat op termijn de benodigde 
grond wordt verworven, waarna het ruilplan gemaakt 
kan worden. Vervolgens worden dan met de eigenaren 
en pachters de keukentafelgesprekken gevoerd om het 
ruilvoorstel te bespreken. 

Minder dan drie hectare in bezit?
De grondeigenaren met minder dan drie hectare grond 
in eigendom zijn niet benaderd voor de wenszitting. De 
kavelruilcommissie kan zich voorstellen dat onder deze 
eigenaren ook behoefte is om mee te doen in de kavelruil. 
Indien hiervoor belangstelling is, kunt u contact op nemen 
met de kavelruilbegeleider Derk Makkinga (telefoonnum-
mer 06 29 15 90 53 of 088 183 35 41).
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