
Geïnformeerd blijven?!
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. Via deze kanalen kunt u zich ook 
afmelden voor de nieuwsbrief. 

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

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

  

Wenszittingen geslaagd
De eerste stappen in de vrijwillige
planmatige kavelruil Geesteren zijn 
gezet. In oktober hebben alle grond-
eigenaren met één hectare grond 
of meer tijdens wenszittingen de 
mogelijkheid gekregen om hun wensen 
ten aanzien van grondverdeling in het 
gebied aan te geven. Ook het water-
schap Regge en Dinkel heeft haar 
wensen ten aanzien van gronden om 
waterdoelen te realiseren, aangegeven. 
Deze wensen worden, waar mogelijk, 
meegenomen in deze kavelruil waar 
landbouwstructuurverbetering voorop 
staat. Net als andere grondeigenaren 
doet het waterschap mee als er 
mogelijkheden tot ruilingen zijn. Er is 
voldoende animo bij grondeigenaren in 
het gebied om een kavelruil te realise-
ren. Uit de eerste inventarisatie blijkt 
ook dat er voldoende ruilmogelijkheden 
zijn. Met alle wensen op een rij hebben 
Rob Rijploeg, namens het CKO, en 
kavelruilbegeleider Gerard Groothuis 

de mogelijkheden van ruilingen in kaart 
gebracht. Dit schetst een mooi beeld 
voor de toekomst. Nu moeten we dit nog
gaan realiseren!

De kavelruilcommissie gaat enthousiast
verder en hoopt dat u van deze vrijwillige
planmatige kavelruil ook de grote voor-
delen ziet. Het doel van deze kavelruil 
is om veldkavels bij huis te krijgen of 
dichterbij huis of om van meerdere 
veldkavels een grotere kavel te maken. 
Daardoor kunt u goedkoper werken en 
verkort u de rijtijd.
Bij het tot stand brengen van ruilingen
worden de notaris- en kadasterkosten
vergoed.
Samen kunnen we zorgen voor een
goede verdeling van de grond.

Met vriendelijke groet,
namens kavelruilcommissie Geesteren

Ben Haarhuis, voorzitter
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Contactpersonen 
Geesteren

Kavelruilbegeleider
•	 Gerard	Groothuis	
 06 - 51 80 24 24 of info@cko.nl

Kavelruilcommissie
•	 Ben	Haarhuis		 06	-	22	95	26	80
•	 Jan	Hemmer	 0546	-	63	12	43
•	 Gerard	Oude	Hengel	 06	-	20	55	68	77

 
Fotografie:	 Projecten	LTO	Noord,	Kadaster,	Job	Boersma

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Vrijwillige kavelruil Geesteren wordt mogelijk gemaakt door: 

De kavelruilcommissie en kavelruilbegeleider van links 
naar	rechts:	Jan	Hemmer,	Gerard	Oude	Hengel,	 
Gerard Groothuis en Ben Haarhuis.





Het gebied
Het projectgebied ligt in gemeente Tubbergen bij Geesteren. De begrenzing is gerela-
teerd aan wegen en gemeentegrens. De hiernavolgende wegen geven de grens aan: 
Snijpunt Vriezenveenseweg-
gemeentegrens, dan noord-
waarts langs gemeentegrens 
(Gravelandsweg), Balken-
beltsweg volgen. Vervolgens 
Molenbergstraat, Lange-
haarsweg, Hardenbergerweg, 
Dolleweg, Vasserdijk, Lange-
akkersweg, Bovenbroeksweg, 
Wierenseveldweg, Geesteren-
se Molenbeek, Bragersweg. 
Zuidwaarts naar Vinckenweg 
en westwaarts naar Huyeren-
sebroekweg, Vriezenveense-
weg tot gemeentegrens.

Uit de praktijk
Inmiddels zijn verschillende CKO kavel-
ruilprojecten afgesloten. Onderstaande 
ervaring uit één van deze gebieden 
geeft weer wat het voordeel ook voor u 
kan zijn.

‘Vooraf had ik niet kunnen dromen 
dat de vrijwillige kavelruil zo goed 
zou uitpakken. Niet alleen voor mijn 
melkveebedrijf maar ook voor andere 
deelnemers. Vooraf was er nog wat 
scepsis in de buurt of een vrijwillige 
kavelruil wel een kans van slagen zou 
hebben. Niets is minder waar. Door de 
kennis van zaken en het geduld van de 

kavelruilcommissie en de kavelruil
begeleider is de kavelruilpuzzel 
geslaagd. Mijn huiskavel is een stuk 
vergroot. Voorheen had ik het land 
meer versnipperd liggen, gelukkig heb 
ik nu meer aaneengesloten kavels. Dit 
scheelt toch rijtijd. De kracht van deze 
vrijwillige planmatige kavelruil is dat bij 
de ruilingen alleen agrarische collega’s 
betrokken waren. We kunnen trots zijn 
op het resultaat!’

Melkveehouder Harrie Pierik uit 
Wierden

U kunt nog meedoen
Grondeigenaren die zich niet aangemeld 
hebben voor de kavelruil, zijn niet 
uitgenodigd voor de wenszittingen. 
Misschien zijn er nog grondeigenaren in 
het gebied die alsnog mee willen doen. 
Dit kan uiteraard. Ook reeds opgestarte 
onderlinge ruilingen kunnen nog aanslui-
ten. De voordelen om met deze vrijwillige 
planmatige kavelruil mee te doen zijn 
immers groot. Kavelruilbegeleider Gerard 
Groothuis informeert u graag. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met: 
Gerard Groothuis 06 - 51 80 24 24 of 
info@cko.nl. 

Vervolgstappen
De kavelruilcommissie gaat de 
komende maanden aan de slag met het 
maken van een basisruilplan voor het 
gebied Geesteren. Dit kan bestaan uit 
verschillende deelplannen. Ook worden 
keukentafelgesprekken gevoerd met 
de grondeigenaren om het ruilplan 
te bespreken. Hiervoor komt Gerard 
Groothuis bij u langs. De volgende stap 
in het proces is het definitief maken van 
het ruilplan of de deelruilplannen en 
eventueel het tekenen van intentiever-
klaringen. Hiermee geeft de grondeige-
naar aan dat hij/zij de intentie heeft om 
kavels over te dragen of over te nemen. 
Vervolgens worden de juridische en 
financiële aspecten opgepakt. Tot 
slot wordt de kavelruilovereenkomst 
getekend en kan de kaveloverdracht 
plaatsvinden. Deze vrijwillige plan-
matige	kavelruil	moet	eind	2013	zijn	
afgerond in verband met de financiële 
ondersteuning vanuit de Provincie 
Overijssel en de Europese Unie.

kavelruilgebied Geesteren


