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Kavelruil Genemuiden: geslaagd!
De afgelopen weken, na het passeren van de akte bij 
de notaris, heb ik vaak teruggedacht aan hoe deze 
kavelruil Genemuiden begon. Deze ruil kent namelijk 
zijn oorsprong in het plan Belvedere-Mastenbroek, een 
traject dat liep van 2001 tot 2003. Later uitmondend in 
aanwijzing van het gebied tot een van de 20 Nationale 
Landschappen die ons land rijk is. Ik was daar destijds 
als vertegenwoordiger van de landbouw bij betrokken. 
Het standpunt in die tijd was al dat de melkveehouderij 
dé economische drager is in het gebied. Kanoroutes, 
fietspaden en aandacht voor weidevogels, het is al-
lemaal belangrijk en waardevol maar we moeten in het 
gebied kansen creëren voor de melkveehouderij. Kavel-
ruil was en is daarvoor het beste instrument. Dat blijkt 
ook wel uit het resultaat van deze ruil. Er is 230 hectare 
geruild door 31 partijen!

Dit gebied is uitermate geschikt voor melkveehouderij. 
En met deze kavelruil is dat alleen maar beter gewor-
den. In 2007 is begonnen met een 1e inventarisatie. 
Kavelruil is afhankelijk van grond. We moesten dus op 
zoek naar grond. Dit bleek een proces van lange adem 
want het duurde tot 2010 voor we de eerste 14 hectare 
ruilgrond kregen. Dat was uiteindelijk het begin, vanaf 
toen ging het lopen. Verderop in deze nieuwsbrief staat 
het verhaal van de familie Roeland. Hun grond heeft 
deze ruil het beslissende duwtje in de rug gegeven. 
Daar zijn we als kavelruilcommissie zeer erkentelijk 
voor. Vanaf dat moment ging iedereen mee werken. 
Je kunt kavelruil niet pushen van bovenaf. Je kunt wel 
faciliteren maar tijd is een heel belangrijk instrument. 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om een 
aantal partijen te bedanken. We zijn op een bijzondere 
manier gefaciliteerd door de overheid. Coördinatiepunt 
Kavelruil Overijssel heeft ons ondersteund en de provin-
cie heeft alles financieel mogelijk gemaakt. Maar ook de 

de inzet en medewerking van de gemeente Zwartewater-
land wil ik hier graag noemen. Toen wij met het voorstel 
kwamen voor een eenmalige mogelijkheid tot pachtaf-
koop, hebben zij daar constructief aan mee gewerkt. Ook 
mijn mede kavelruilcommissie leden Arie Prins en Wicher 
Aalberts, en alle deelnemers en andere betrokken par-
tijen, zeer bedankt voor de inzet. 
Daarnaast, wil ik toch de bijzondere rol die Derk Makkin-
ga heeft gespeeld benadrukken. Zijn optreden, de rust die 
hij steeds bewaarde en uitstraalde tijdens de lange stiltes 
in het proces, gecombineerd met het feit dat hij ‘gewa-
pend’ was met een schat aan digitale informatie heeft de 
vruchten afgeworpen waar het hele gebied van profiteert. 

Namens de kavelruilcommissie Genemuiden,
Bert Knol, voorzitter
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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 bundelen deze organisaties kennis en 
ervaring met betrekking tot vrijwillige planmatige kavelruil. 
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. Vrijwillig planmatige kavelruil levert een 
bijdrage aan het gezond, veilig en leefbaar houden van 
het platteland. Ook in Genemuiden heeft de kavelruil een 
verbetering van de landbouwstructuur opgeleverd. Deel-
nemers ondervinden kostenverlaging omdat kavels dich-
terbij huis en/of aaneengesloten liggen. Hierdoor ontstaat 
minder landbouwverkeer en vermindert de milieudruk. 

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

Ervaringen van de kavelruilbegeleider
In december 2007 en januari 2008 hebben de wenszit-
tingen plaatsgevonden. Uit deze wensen bleek dat het 
gebied toe was aan kavelruil. Op dat moment was er 
geen ruilgrond beschikbaar van Bureau Beheer Land-
bouwgronden (BBL). In de zomer van 2010 kon in Mas-
tenbroek door pachtbeëindiging van een pachter van de 
Gemeente Zwartewaterland grond gekocht worden door 
BBL. Hiermee konden in die omgeving enkele ruilingen 
opgezet worden, maar onvoldoende om over een groter 
gebied binnen de kavelruil tot ruilingen te komen. 

Afgelopen zomer besloot ook in het noorden van het 
kavelruilgebied een pachter te stoppen. Ook hier heeft de 
Gemeente Zwartewaterland de grond beschikbaar gesteld 
voor kavelruil. Deze grondverwerving bood vele moge-
lijkheden tot ruiling en heeft de kavelruilcommissie doen 
besluiten tot een eenmalige en laatste verlenging van de 
duur van het project tot 31 mei 2012. Met dit gegeven lag 
er een enorme uitdaging om op korte termijn de kavelruil 
succesvol te maken. In de gesprekken aan de keuken-
tafel heb ik ervaren dat de deelnemers vaak snel kunnen 
beslissen om hun grond te ruilen. 

Binnen vier maanden heeft dit geleid tot 160 hectare 
ruilgrond naast de 70 hectare in Mastenbroek. Tevens 
is langs de Schaapsteeg en de Zwolsesteeg een strook 
grond toegedeeld aan de Gemeente Zwartewaterland om 
een fietspad aan te leggen van ruim 2 kilometer lengte. 

Ik wil iedereen die ik bezocht heb bedanken voor de 
gastvrijheid. Daarnaast past een woord van dank aan de 
Gemeente Zwartewaterland voor het beschikbaar stellen 
van ruilgrond. Zonder deze ruilgrond was deze kavelruil 
geen succes geworden. Jammer genoeg hebben we voor 
een aantal geïnteresseerden niets kunnen doen, omdat 
in hun omgeving geen ruil-
mogelijkheid was. Ik wil deze 
mensen bedanken voor hun 
belangstelling en inzet.
Tot slot wil ik het gebied van 
harte feliciteren met het be-
haalde succes.

Derk Makkinga
(06 - 29 15 90 53)

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

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Vrijwillige kavelruil Genemuiden wordt mogelijk gemaakt door: 





Cor Roeland: “Onderling vertrouwen 
belangrijke basis voor kavelruil”
Cor Roeland speelde, door de grond die hij inbracht, een 
belangrijke rol in deze ruil. “Door de kavelruil kwam de 
beslissing om ons melkveebedrijf af te bouwen in een 
stroomversnelling. Het was in eerste instantie niet de be-
doeling om te stoppen met de boerderij. Onze zoon wilde 
het bedrijf overnemen. Dat ging echter door omstandighe-
den niet door. Derk Makkinga belde ons in die periode of 
we mee wilden doen met de ruil. Tijdens dat gesprek liet 
ik de vraag vallen ‘Als we stoppen, wat dan?’ De kavel-
ruilbegeleider kwam langs en de zaak begon te rollen. We 
hebben het daarna eerst in familieverband heel goed door 
gepraat. Vooral ook over de vraag hoe nu verder, want ik 
ben nog net geen 65 en wil eigenlijk ook nog niet hele-
maal stoppen. Vervolgens hebben we de plannen samen 
uitgewerkt.”

Tevreden
“We zijn tevreden met de uitkomst. Het kwam er op neer 
dat we 2/3 van ons land ingebracht hebben en dat we 
het stuk dat het dichtst bij huis ligt, hebben gehouden. 
Dat betekent dat we nog 10 hectare hebben. Wij hebben 
aardigheid in de opfok van pinken dus dat gaan we de 

komende tijd oppakken. Ik zit nu nog in de afkickfase, de 
koeien zijn net een paar weken weg. Dat was natuurlijk 
een indrukwekkend moment. Ik heb toen het moment 
daar was tegen mijn zoon gezegd: de koeien worden 
niet opgehaald, we gaan ze afleveren. We houden zelf 
de regie. Zo hebben we het ook gedaan. Alle koeien zijn 
gelukkig naar één veehouder gegaan.” 

Roeland is zeer te spreken over de rol van Makkinga: 
“Top, zoals de begeleider dat gedaan heeft. Kijk, dit soort 
processen is altijd een zaak van lange adem.

Vertrouwen
Wees open tegen elkaar onderling, zorg voor vertrouwen 
dan kun je open praten en voorkom je jaloezie. Dat was 
hier het geval en dat hoor je vaak wel anders.” 

Impuls 
Roeland vervolgt zijn verhaal: “Het is natuurlijk wennen 
van volop boeren naar min of meer hobbyboeren. Het is 
een mooi plan, dat is gerealiseerd. We hebben de buren 
heel blij gemaakt en het gebied een impuls gegeven, die 
erkenning vind ik heel waardevol. Al met al is alles heel 
fijn verlopen.”

“Voor mij was het heel simpel, meer land bij huis.’’ 
Aan het woord is melkveehouder Wilfred de Haan. Hij 
heeft een bedrijf in Genemuiden met 55 melkkoeien en 
30 stuks jongvee. “Had ik eerst mijn land versnipperd 
en ver weg liggen. Inmiddels heb ik het wat dichterbij 
gekregen. Vooral met het feit dat mijn huiskavel verdub-
beld is van 6 naar 12 hectare ben ik heel blij. Dat was 
voor mij ook de reden om mee te doen met deze ruil. De 
omstandigheden waren heel gunstig, zo lag het oude 
betonpad er nog. Het scheelt echt kilometers omrijden 
en dat is met de huidige energieprijzen mooi meegeno-
men.”
Over het verloop van proces zegt hij: “Het heeft wel een 
poosje geduurd en het proces heeft ook een flinke tijd 
helemaal stil gelegen. Er moet natuurlijk wel land zijn 
om te ruilen en het duurde even voordat dat er was. 
Toen er weer land vrij kwam ging het ook ineens vrij 
snel. Kavelruilbegeleider Derk Makkinga heeft echt z’n 
best gedaan. Iedereen probeert natuurlijk voor zichzelf 
het beste eruit te halen. En ik moet zeggen, ik ben goed 

bedeeld en ik ben er echt goed mee opgeschoten. In 
het kavelruilproces is het belangrijk om goed te luiste-
ren en begrip te hebben voor elkaar. Het is vooral een 
kwestie van geven en nemen”, zo besluit de Haan. 

Gemeente Zwartewaterland tevreden 
met resultaat
“Bij een vrijwillige kavelruil zijn de eigenaren en de 
gebruikers aan zet om de kavelruil tot een succes te 
maken. Tevreden kunnen we stellen, dat de vrijwillige 
kavelruil een succes is geworden. Zonder ieders inzet 
en bereidwilligheid was dit niet tot stand gekomen.
Het is prachtig, dat er op deze wijze verschillende 
doelen gerealiseerd kunnen worden. De voornaamste is 
de landbouwstructuur verbeteren om zo een efficiëntere 
bedrijfsvoering voor de landbouwers te realiseren. De 
gemeente is blij met de geruilde gronden voor het reali-
seren van de ontbrekende 
fietspaden in Mastenbroek 
om vooral de veiligheid 
van fietsers èn recreatie 
te bevorderen.”

De ruil in een notendop
Er is ruim 230 hectare geruild door 31 deelnemers. 
Hiervan is 200 hectare van eigenaar en 30 ha van pach-
ter gewisseld. Een feit dat de notaris volgens eigen zeg-
gen in deze omvang nog niet eerder heeft meegemaakt. 
Ongeveer twee jaar geleden werd bijna de stekker uit 
het project getrokken. Nu ligt er een mooi resultaat 
volgens alle betrokken partijen. De deelnemers betaal-
den € 200,- per geruilde hectare. Half februari van dit 
jaar tekenden de deel nemers individueel de kavelover-
eenkomsten. Op 17 februari is de totale kavelovereen-
komst ingeschreven bij het Kadaster. Na deze datum 
kregen de deelnemers officieel de beschikking over de 
grond. Op 29 februari vond de formele aktepassering 
plaats door notaris Ritsma. In de afgelopen vorstperi-
ode zijn de kavelaanvaardingswerken bijna allemaal al 
uitgevoerd. De feestelijke afsluitende bijeenkomst vindt 
plaats op 11 april aanstaande.
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Kavelruil: een kwestie van geven en nemen

       Wethouder D. Visserman

Gebiedsgrens vrijwillige kavelruil Genemuiden


