
Eerste ruilovereenkomsten 
De afgelopen maanden heeft kavelruil
begeleider Derk Makkinga met veel 
grondeigenaren keukentafelgesprekken 
gevoerd om mogelijkheden tot vrijwil
lige kavelruil te inventariseren en te 
concretiseren. Dit heeft geresulteerd in 
een aantal ruilovereenkomsten in de 
Masten broekerpolder. In principe is er 
een akkoord met zes grondeigenaren 
/ pachters die 65 hectare grond rui
len. Tevens is grond vrijgekomen om 
de verkeersveiligheid voor fietsers te 
verbeteren. Een mooi resultaat. Alleen 
het kavelruilproces heeft langer geduurd 
dan was gepland. Wij waarderen enorm 
dat de gemeente Zwartewaterland 
ruilgrond beschikbaar  heeft gesteld om 
de kavelruil vlot te trekken. Nu gaan we 
vol goede moed verder in het gebied tot 
aan het Zwarte Water. Hier zijn nog veel 
mogelijkheden voor vrijwillige kavelruil. 
Nog niet alle ondernemers die zich heb

ben opgegeven bij de wenszittingen zijn 
benaderd door de kavelruilbegeleider Derk 
Makkinga. Dat gaat dit jaar nog zeker ge
beuren. Aankomende tijd gaat Henk Boom 
ook als kavelruilbegeleider in het gebied 
aan de slag. Als u zich niet had opgege
ven als geïnteresseerde voor vrijwillige 
kavelruil, kunt u contact opnemen met één 
van hen. Uit andere kavelruilprojecten blijkt 
dat er duidelijke kostenvoordelen zijn om 
een grotere huiskavel en/of aaneengeslo
ten perceel te hebben. Daarnaast levert 
kavelruil minder landbouwverkeer en een 
verminderde milieudruk op.
Wij zijn blij met de eerste ruilingen en zien 
in het overige gebied veel mogelijkheden 
om de landbouwstructuur te verbeteren. 
Het gebied is aan zet, maak hier gebruik 
van!

Met vriendelijke groet,
Namens de kavelruilcommissie
Bert Knol, voorzitter
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Het CKO ondersteunt 
de streek
Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
(CKO) ondersteunt initiatiefgroepen bij 
vrijwillige kavelruil in Overijssel. Door 
contact op te nemen met het CKO krij
gen initiatiefnemers hulp om tot een ruil
plan voor hun gebied te komen. Naast 
begeleiding in de voorbereidende fase 
faciliteert het CKO ook bij het indienen 
van aanvragen voor financiering en bij 
de uitvoering van kavelruilprojecten. Het 
CKO is een samenwerkingsverband van 
LTO Noord, Kadaster en Dienst Landelijk 
Gebied (DLG). In deze samenwerking 

bundelen de genoemde organisaties 
kennis en ervaring met betrekking tot  
kavelruil, waarbij een intensief contact 
met de streek voorop staat. Het CKO is 
er voor de streek, de grondeigenaren 
zijn zelf aan zet om kavelruil in een  
gebied tot een succes te maken. De 
voorwaarde voor een succesvolle 
planmatige vrijwillige kavelruil is dat de 
streek het zelf moet willen en doen!

Meer informatie:

www.cko.nl  info@cko.nl
088 - 888 66 74 

Aanspreekpunten 
Genemuiden

Kavelruilbegeleiders 
Derk Makkinga  06  29 15 90 53 
 of info@cko.nl
Henk Boom 06  22 33 19 78 
 of info@cko.nl

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



Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Genemuiden wordt mogelijk gemaakt door: 
Derk Makkinga Henk Boom
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Vervolgstappen
De komende zomerperiode ronden 
kavelruilbegeleiders Derk Makkinga 
en Henk Boom het eerste deel van de 
kavelruil met de betrokken grondeige
naren af. Door een intentieverklaring te 
tekenen geven zij aan dat zij in principe 
akkoord gaan met de grondruil. De 
nieuwe eigenaren kunnen de grond ko
mende winter gebruiken. Ook gaan de 
kavelruilbegeleiders in gesprek met alle 
grondeigenaren die op de wenszittingen  

 
in 2008 aanwezig waren. November 
2011 moet het tweede deel van de 
kavelruil gereed zijn. Zo kan in principe 
1 februari 2012 de grond in gebruik 
worden genomen. Voordat de nota
ris de kavelruilakte opmaakt, worden 
de juridische en financiële aspecten 
opgepakt. Een deel hiervan wordt door 
het betreffende notariskantoor gedaan. 
U wordt hiervoor benaderd, dus u hoeft 
zelf geen initiatief te nemen.

U kunt nog meedoen
Elke grondeigenaar in het gebied kan 
nog mee doen. Dit geldt ook voor grond
eigenaren met minder dan drie hectare 
grond in eigendom. De voordelen om 
met deze vrijwillige planmatige kavelruil 
mee te doen zijn immers groot.  
In het kavelruilgebied is nog steeds 
behoefte aan extra ruilgrond die als een 
soort smeerolie dient om tot een succes
volle kavelruil te komen. De gemeente 
Zwartewaterland heeft door grond te 
verkopen ten behoeve van het kavel
ruilproces een mogelijkheid gecreëerd 
om het eerste ruilplan te realiseren. 
Zonder deze verkopen lag er nu geen 
ruilvoorstel. Toch blijft er nog behoefte 
aan ruilgrond. Daarom roept de kavelruil
commissie grondeigenaren op om zich te 
melden wanneer zij bereid zijn grond te 
verkopen ten behoeve van de kavelruil. 
Kavelruilbegeleiders Derk Makkinga en 
Henk Boom informeren u graag. 

Fietsverbindingen
De polders van het Nationaal Land
schap IJsseldelta vormen een mooi 
landschap dat bij uitstek per fiets te 
ontdekken is. In de polder Mastenbroek 
zijn diverse fietspaden, maar er ont
breken aantal goede fietsverbindingen 
tussen de verschillende paden. Dit 
levert gevaarlijke verkeerssituaties op. 
De eerste ruilingen hebben het mogelijk 
gemaakt een aantal fietsverbindingen  
en paden te realiseren waardoor de 
veiligheid is verbeterd. Nu kan er veilig 
van het natuurschoon genoten worden.

gebiedsgrens Genemuiden


