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Aanspreekpunten Genemuiden
Kavelruilbegeleider
• Derk Makkinga 06 18 95 51 80 of info@cko.nl

Kavelruilcommissie
• Bert Knol, voorzitter  038 344 64 59
• Arie Prins  038 477 28 40
• Wicher Aalberts  038 355 73 01

Verwerven ruilgrond
Grondverwerving via Bureau Beheer Landbouwgronden 
(BBL), Dienst Landelijk Gebied
• Klaas Kuiper (aankoper)   0522 291 362 
• Bart Refuge (adviseur DLG)  026 378 12 62

Kavelruil Genemuiden een stap  
dichterbij
Sinds de start van het vrijwillige kavelruilproject in 
Genemuiden in 2007 zijn er veel gesprekken met 
grondeigenaren gevoerd. Op wenszittingen hebben 
grondeigenaren in 2008 hun wensen van ruilingen aan 
de kavelruilcommissie en Derk Makkinga, kavelruil
begeleider, doorgegeven. Vervolgens is met ondersteu
ning van het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) 
een eerste basisruilplan gemaakt. Enkele gesprekken 
met diverse grondeigenaren waren nog nodig om voor 
het gebied mogelijke ruilingen te realiseren. Deze 
gesprekken waren succesvol. Nu kan de volgende 
stap in het kavelruilproces gemaakt worden; de zoge
naamde keukentafelgesprekken. Derk Makkinga neemt 
aankomende maanden contact op met grondeigena
ren om daadwerkelijke ruilingen te kunnen realiseren. 
Alle betrokken grondeigenaren moeten akkoord gaan 
met de ruilvoorstellen, want de ruilingen zijn immers 
op vrijwillige basis. Uit andere kavelruilprojecten blijkt 
dat er duidelijke kostenvoordelen zijn om een grotere 
huiskavel en/of aaneengesloten perceel te hebben. 
Daarnaast levert kavelruil minder landbouwverkeer en 
een verminderde milieudruk op. 

Helaas zit het kavelruilgebied Haerst  Genne  de  
Ruiten op slot. Ook hier zijn veel gesprekken gevoerd 
met grondeigenaren en vele mogelijkheden besproken 
om een kavelruil te realiseren. Dit is jammer genoeg 
niet gelukt. Daarom heeft de kavelruilcommissie beslo
ten om het kavelruilproject Haerst  Genne  de Ruiten 
te stoppen.

Wij blijven wel goede mogelijkheden zien voor een  
geslaagde kavelruil in Genemuiden. De gemeente 
Zwartewaterland heeft haar medewerkering verleend om 
haar eigendomsgrond pachtvrij te maken, waardoor ten 
behoeve van de kavelruil grond aangekocht kan worden. 
We zijn content dat de gemeente deze belangrijke stap in 
het kavelruilproces heeft genomen. Het gebied is nu aan 
zet. U kunt hier goed gebruik van maken. Grond heb
ben we nog steeds nodig. Heeft u ook interesse om deel 
te nemen in deze vrijwillige kavelruil en bent u nog niet 
eerder benaderd, dan kunt u zich nog melden bij kavel
ruilbegeleider Derk Makkinga. 

Wij hebben er vertrouwen in dat we samen met de grond
eigenaren deze kavelruil tot een succes kunnen maken!

Namens de kavelruilcommissie Genemuiden 

Bert Knol, voorzitter  

februari 2010nieuwsbrief nummer 3KAVELRUIL GENEMUIDEN 

Geïnformeerd blijven?!
Wanneer u niet deelneemt aan de kavelruil, maar wel cor
respondentie wilt blijven ontvangen, kunt u dit doorgeven 
aan het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) via 
info@cko.nl of op 088 – 888 66 74. Algemene informatie 
over vrijwillige planmatige kavelruil en over het CKO is te 
vinden op www.cko.nl of te verkrijgen via het telefonisch 
loket: 088 – 888 66 74.

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, DLG, Job Boersma

Kavelruil Genemuiden wordt mogelijk 
gemaakt door: 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Genemuiden wordt mogelijk gemaakt door: 



Vervolgstappen
Kavelruilbegeleider Derk Makkinga voert komende maan
den gesprekken met grondeigenaren in het kavelruil
gebied Genemuiden om het basisruilplan te bespreken. 
Dit zijn de zogenaamde keukentafelgesprekken. Op basis 
van deze gesprekken kunnen ook meerdere ruilplannen 
in het gebied ontstaan. Derk Makkinga maakt door het 
jaar heen afspraken met de betrokken grondeigenaren. 
De volgende stap in het proces is het definitief maken van 
het ruilplan. Vervolgens worden de juridische en
financiële aspecten opgepakt. Tot slot wordt de kavelruil
overeenkomst getekend en kan de kaveloverdracht
plaatsvinden. 

Kavelruilproces Haerst - Genne -  
de Ruiten stopt
Helaas heeft de kavelruilcommissie moeten besluiten om 
het kavelruilproces Haerst  Genne  de Ruiten te stop
pen. Alle gesprekken met grondeigenaren ten spijt blijken 
er onvoldoende mogelijkheden te zijn om een ruilproces 
te starten. In het gebied zijn geen ruilgronden beschik
baar die kunnen werken als smeerolie voor het proces. 
De grondeigenaren in het gebied zijn door een brief op de 
hoogte gesteld van de afsluiting van het kavelruilproces. 

U kunt nog meedoen
Grondeigenaren die zich niet aangemeld hebben voor 
de kavelruil, zijn niet uitgenodigd voor de wenszittingen. 
In de loop van de tijd kan het zijn dat er wijzigingen zijn 
opgetreden of dat het kavelruilproject nog niet bekend 
was. Elke grondeigenaar in het gebied kan nog mee 
doen, graag zelfs. Dit geldt ook voor grondeigenaren 
met minder dan drie hectare grond in eigendom. De 
voordelen om met deze vrijwillige planmatige kavelruil 
mee te doen zijn immers groot. Kavelruilbegeleider Derk 
Makkinga informeert u graag. 

Contactgegevens 
Derk Makkinga

telefoonnummer: 
06 – 18 95 51 80 

email: info@cko.nl

Verwerven ruilgrond
In het kavelruilgebied is nog steeds behoefte aan extra 
ruilgrond die als een soort smeerolie dient om tot een 
succesvolle kavelruil te komen. De gemeente Zwartewa
terland heeft door grond te willen verkopen ten behoeve 
van het kavelruilproces een mogelijkheid gecreëerd 
om de vrijwillige kavelruil in Genemuiden door te laten 
gaan. Maar dan nog blijft de behoefte aan ruilgrond 
groot. Daarom roept de kavelruilcommissie grondeige
naren op om zich te melden wanneer zij bereid zijn om 
grond te verkopen ten behoeve van de kavelruil.
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Tijdbalk kavelruilproces Genemuiden
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Opstellen basisruilplan  

Keukentafelgesprekken  

Opstellen definitief 
ruilplan

Ondertekenen kavelruil
overeenkomst en aktepasse
ring bij notaris

Kavelgrenzen uitzetten

Einddatum project en feeste
lijke afsluiting


