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Kavelruil met het CKO 
Het CKO is een samenwerkingsverband van Kadaster, 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) en LTO Noord. In deze  
samenwerking zijn kennis en ervaring met betrekking tot 
kavelruil door genoemde organisaties gebundeld.  
Intensief contact met de streek staat voorop. De grond-
eigenaren zijn zelf aan zet om kavelruil in een gebied tot 
een succes te maken. Het CKO heeft hierin een onder-
steunende rol, zoals het maken van ruilplannen die vanuit 
de streek worden aangedragen. Vrijwillig planmatige 
kavelruil levert een bijdrage aan het gezond, veilig en 
leefbaar houden van het platteland. Ook in Averlo heeft 
de kavelruil een verbetering van de landbouwstructuur 
opgeleverd, en ondervinden deelnemers kostenverlaging 
omdat kavels dichter bij huis liggen en/of aaneengesloten 
liggen. Hierdoor ontstaat minder landbouwverkeer en 
vermindert de milieudruk. Door kavelruil versterkt u uw 
bedrijf.

Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil 
en het CKO is te vinden op www.cko.nl. U kunt ook bellen 
naar het telefonische loket: 088-8886674. 

 

Vrijwillige kavelruil Averlo 
bijna afgerond  
In april 2007 ontving u de eerste informatie over vrijwil-
lige planmatige kavelruil in Averlo onder begeleiding 
van het CKO (Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel). De 
verwachting was dat in april 2009 de kavelruilakte werd 
getekend. Inmiddels zijn we die datum voorbij. Het  
oorspronkelijk tijdpad bleek toch te krap. Gelukkig is het 
kavelruilproject verlengd tot het voorjaar 2010, zodat er 
meer tijd is de ruilingen zorgvuldig af te ronden. Vanaf 
2007 tot nu toe is er veel gebeurd. Het hoe en waarom 
leest u in deze nieuwsbrief.

Kavelruilplan Averlo
Het verkavelingsplan Averlo liep in eerste instantie 
vertraging op doordat de kavelruilcommissie een zeer 
ambitieus ruilplan had opgesteld. In dit plan stonden 
ook ruilvoorstellen met percelen buiten de begrenzing 
van het gebied Averlo. Naderhand waren voldoende 
ruilmogelijkheden binnen Averlo zelf aanwezig om tot 
een omvangrijk succesvol ruilplan te komen. Ondanks 
de vertraging, is het kavelruilproject goed verlopen. 
Gedurende de kavelruilperiode werd onder 30 deel-
nemers circa 124 ha. geruild. Hierbij is ook grond naar 
het Waterschap geruild en zijn naast de landbouwstruc-
tuurverbetering ook waterdoelen gerealiseerd. Het  
Waterschap heeft gezien de doelstellingen van de 
Averlose Leide een aanzienlijk deel van deze taakstel-
ling kunnen realiseren. Voor de grondeigenaren, maar 
ook zeker voor het Waterschap, levert dit een win-win 
situatie op. Het kavelruilproject is nu bijna afgerond. 
De metingen zijn inmiddels uitgevoerd en het Kadaster 
verzamelt de gegevens voor de akte die de notaris op 
zal maken. 

Afsluiting kavelruilproject Averlo
Gedeputeerde Piet Jansen zal het kavelruilproject Averlo 
officieel afsluiten op vrijdag 16 april 2010 (aanvang 13.30 
uur) in Zalencentrum Wesepe (Adres: Ds. E. Kreikenlaan 
8 te Wesepe). Deelnemers en andere geïnteresseerden 
zijn van harte welkom! 

Snelle verbetering bedrijfsstructuur 
Het kavelruilproject Averlo heeft bewezen dat voor een 
snelle verbetering van de bedrijfsstructuur (cq. uw  
bedrijfssituatie), kavelruil een uitstekend middel kan zijn! 
Kavelruil is snel toepasbaar, goedkoop en altijd in uw 
voordeel. Wij zijn als kavelruilcommissie tevreden met het 
resultaat. Van groot belang is het “elkaar gunnen” van de 
verbeterde bedrijfsstructuur. Dat is gelukt! Wij danken alle 
gesprekspartners en deelnemers van dit project voor hun 
geweldige inzet en medewerking. 

Vriendelijke groet,

Henk Harmelink
Voorzitter kavelruilcommissie

maart 2010

Ervaringen van de kavelruilbegeleider
‘Aangezien er in theorie veel kavelruilmogelijkheden  
waren in Averlo, hadden we het basis kavelruilplan in 
eerste instantie erg ruim opgezet. In de praktijk bleek een 
aantal grondeigenaren niet in te gaan op de mogelijke  
kavelruil. Om die reden moesten onze ambitieuze plan-
nen bijgesteld worden. Gedurende het kavelruilproject 
waren er nieuwe ontwikkelingen in het naastgelegen 
gebied Olst-Wesepe en ontstonden nieuwe ruilmogelijk-
heden. Mede dankzij het geduld van de deelnemers en de 
goede samenwerking met de kavelruilcommissie, hebben 

we toch nog een mooi aantal percelen kunnen ruilen. 
Hierbij dank ik de deelnemers en de kavelruilcommissie 
voor de prettige samenwerking. Ik heb een goed gevoel 
overgehouden aan deze vrijwillige kavelruil. Ook tijdens 
de afrondingsfase blijf ik bereikbaar voor vragen op tele-
foonnummer 06-13488447.’

Met vriendelijke groet,
 
Gerrit Slagman

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma, Holsto (flickr.com)

Kavelruil Averlo wordt mogelijk 
gemaakt door: 

nieuwsbrief nummer 2KAVELRUIL AVERLO 
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2 maart 2007: Officiële aftrap met  
gedeputeerde Piet Jansen 

Opstellen ruilplannen en 
keukentafelgesprekken

Juridische en financiële 
afhandeling kavelruil en alles 
aanleveren bij de notaris

Afsluitende 
bijeenkomst

 Inventarisatie van eerder uitgebrachte wensen in 2007. 
De opkomst was redelijk, zo’n 28 eigenaren hebben 
van de gelegenheid gebruik gemaakt en hun wensen 
kenbaar gemaakt.

 Gesprekken met grondeigenaren omtrent ruilmoge-
lijkheden. In eerste instantie hadden deze personen 
zich niet aangemeld voor de vrijwillige kavelruil. 

 Overleg met Bureau Beheer Landbouwgronden 
(BBL) over hoe gebruik gemaakt kan worden 
van hun gronden. Met BBL is afgesproken dat zij 
proberen gronden te verwerven zodat deze ingezet 
kunnen worden bij ruilingen.

 Overleg met het Waterschap Groot Salland over hun 
wensen, zodat de kavelruilcommissie daar rekening 
mee kan houden bij ruilplannen. 

Van mei 2007 tot oktober 2007

Kavelruil Averlo in de tijd

Geslaagde kavelruil Averlo
De kavelruilcommissie kijkt met een tevreden gevoel 
terug naar een geslaagd kavelruiltraject Averlo. De  
verstandhouding en de rolverdeling tussen de commissie-
leden onderling, maar ook zeker met de grondeigenaren 
in het gebied, zijn altijd goed verlopen. De sfeer in het  
gebied was altijd goed. Bij vrijwillige kavelruil is het 
‘elkaar gunnen’ van wezenlijk belang. Doordat de kavel-
ruildeelnemers elkaar de grond hebben gegund, zijn de 
ruilingen tot stand gekomen. Zo hebben alle deelnemen-
de grondeigenaren profijt van het kavelruiltraject Averlo.

De ervaring heeft geleerd dat het van belang is om eerst 
gesprekken te voeren met geïnteresseerden en vervol-
gens deelruilplannen te maken. Dit heeft in Averlo goed 
gewerkt. 

Januari 2010: Brief van notaris
De notaris deelt mee dat hij na ontvangst van de beno-
digde gegevens (de ruilschema’s, staten van inbreng/
toedeling/verrekening en vergoedingen van de kavel-
aanvaardingswerken), de kavelruilovereenkomst zal 
opstellen. Vervolgens ontvingen alle betrokken partijen 
een uittreksel van de kavelruilovereenkomst met bijlagen 
en een volmacht voor ieders vertegenwoordiging bij het 
tekenen van de kavelruilovereenkomst en van de akte 
van kavelruil. Na ontvangst van alle getekende 

    ‘Dankzij het kavelruilproject in Averlo kan ik nog  
efficiënter werken op mijn bedrijf. Tevoren heb ik het 
risico genomen om meerdere afzonderlijke stukken grond 
te kopen. Deze grond lag precies naast de grens van het 
kavelruilgebied. Gelukkig kon deze grond meegenomen 
worden in het kavelruilplan Averlo. Het grote voordeel is 
dat de kavels op vrijwillige basis zijn geruild. Bemidde-
laar Gerrit Slagman heeft er voor gezorgd dat de  
puzzelstukjes op de juiste plaats terecht zijn gekomen. 
Mijn huiskavel is aanzienlijk vergroot en de nieuwe  
kavels grenzen nu aan mijn bestaande percelen’.

Melkveehouder Hans Hulsegge uit Averlo

volmachten werd de kavelruilovereenkomst bij het 
Kadaster ingeschreven. Daarna is de eventuele eigen 
bijdrage geïncasseerd en kon de akte van kavelruil wor-
den ondertekend. Tenslotte is de akte bij het Kadaster ter 
inschrijving aangeboden en kon de financiële afwikkeling 
plaatsvinden.

Ervaringen uit de kavelruilpraktijk

Diverse grondeigenaren uit Averlo hadden kavels in het 
gebied van de Landinrichting Olst-Wesepe. Aangezien 
Averlo hier geen deel van uitmaakt, konden er in eerste 
instantie geen transacties plaatsvinden in het gebied 
Olst-Wesepe. Na goed overleg met de landinrichtings-
commissie Olst - Wesepe, werd het mogelijk om ook 
transacties te doen in het gebied Olst - Wesepe. Zo is 
voor alle partijen een win - win situatie ontstaan. 
  

Wens-
zittingen 

Afsluitende bijeenkomst
Ter afsluiting van het kavelruilproject Averlo vindt 
een slotbijeenkomst plaats op vrijdag 16 april 
2010 om 13.30 uur in Zalencentrum Wesepe,  
Ds. E. Krekenlaan 8 te Wesepe. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt het resultaat van het kavelruil-
project gepresenteerd. Vervolgens zal gedepu-
teerde Piet Jansen het project officieel afsluiten. 
Na afloop is er gelegenheid om bij te praten 
onder het genot van een drankje.

De kavelruilcommissie komt bijeen

 Met de nieuwe landinrich-
tingscommissie Olst-Wesepe 
is gesproken over grenzen 
van de gebieden en over de 
inzet van BBL-percelen. 

 Individuele gesprekken met 
kavelruilbegeleider Gerrit 
Slagman om de wens duide-
lijk te krijgen en/of alternatie-
ven te bespreken. 

 
Administratieve 
afwikkeling van het 
project en ver-
antwoording naar 
subsidiegevers


