
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.
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Eerste ruiling van 
95 hectare een feit
Eind december hebben veertien grond-
eigenaren de handtekening gezet op de 
notariële akte om een totale ruil van 95 
hectare definitief te maken. Wij zijn trots 
op dit resultaat. Kavelruilbegeleider Seine 
Grefeleman heeft met veel van u gespro-
ken. Voor de één was het moeilijk om de 
puzzel gelegd te krijgen, voor de ander 
is deze vrijwillige kavelruil een kans om 
de bedrijfskosten te verlagen. Bij de start 
van deze CKO kavelruil zijn de gebie-
den Ane en Collendoorn gesplitst omdat 
voorzien was dat het een te groot gebied 
was om vrijwillige ruilingen te realiseren. 
In de praktijk blijkt dat veel ruilingen tus-
sen de gebieden heeft plaatsgevonden. 
Voor het resultaat maakt dat uiteraard 
niet uit. Landbouwstructuurverbetering 
is één van de doelen van een vrijwillige 
kavelruil. Het eerste resultaat is mede 

mogelijk gemaakt door de inzet van ge-
meentegrond. In de gebieden Ane en Col-
lendoorn ziet Seine Grefelman nog steeds 
mogelijkheden voor vrijwillige ruilingen. 
Daarom bespreekt hij tot in het voorjaar 
2013 deelruilplannen met betrokkenen. De 
intentie is om voor 1 juli 2013 de akte te 
laten passeren. Er is een kans dat het ka-
velruilproject verlengd wordt tot december 
2013, waardoor nog meer mogelijkheden 
tot ruilingen kunnen ontstaan. 
 
Naast het financiële voordeel voor uw 
bedrijf, heeft vrijwillige kavelruil een 
maatschappelijke functie. U bent aan zet, 
samen kunnen we zorgen voor een goede 
verdeling van de grond.

Met vriendelijke groet,
Namens de kavelruilcommissie 
Ane en Collendoorn
Lucas Waterink, voorzitter
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Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Collendoorn wordt mogelijk gemaakt door: 



Landbouwstructuurverbetering kan door 

vrijwillige planmatige kavelruil in een 

relatief korte periode tot een zeer goed 

resultaat leiden. Bekend is het voorbeeld 

van de twee ezeltjes die links en rechts 

bij een plukje hooi proberen te komen. 

Het touw tussen de ezeltjes is te kort om 

bij hun eigen bosje hooi te komen. Op het 

moment dat ze samenwerken, bereiken 

ze wel het hooi. Vrijwillige kavelruil zorgt 

voor hetzelfde resultaat, ook in Ane en 

Collendoorn.



Ervaringen van de 
kavelruilbegeleider
Eind december 2012 is het gelukt; het 
eerste ruilplan is gepasseerd! Veer-
tien partijen ruilden 95 hectare. Vele 
gesprekken aan de keukentafel en 
via de telefoon zijn gevoerd om tot dit 
mooie resultaat te komen. Duidelijkheid 
over zowel de inbreng van gronden 
door de gemeente als het realiseren 
van een tunnel onder de N34 waren 
voor de ruiling cruciaal. Ik heb dan ook 
ervaren dat naast de gesprekken met 
de agrariërs het ook van belang is om 
goede contacten en afstemmingen te 
hebben met de gemeente, provincie en 
het waterschap. 

Nu gaan we met frisse moed het 
nieuwe jaar in met het realiseren van 
een tweede ruilplan. Eerst ronden we 
de resterende afspraken en ruilmo-
gelijkheden af. Daarna gaan we aan 
de slag met het vervolg, waarvan een 

deel al ingetekend is, zodat we deze 
vlot kunnen oppakken. Als basis voor 
de vervolgruilplannen gebruiken we de 
gegevens van de wenszittingen. Een 
groot deel van de ingebrachte wensen 
zijn realistisch. Maar sommigen hebben 
de lat (te) hoog gelegd. Een concreet 
resultaat is dan vrijwel onmogelijk. Uit-
eindelijk proberen we het uiteraard voor 
een ieder zo gunstig mogelijk te maken.

Voor een groot aantal agrariërs is 
overbedeling een belangrijke wens of 
zelfs randvoorwaarde. Hiervoor is het 
erg belangrijk om op tijd de benodigde 
financiële ruimte te regelen. In elk geval 
is het aan te bevelen om het boekhoud-
jaar 2012 snel klaar te hebben. Zo kun-
nen banken op korte termijn een goed 
advies geven. 

Bijzonder om te merken is dat in het
gebied Den Velde, waar een kavelruil
in 2010 plaatsvond, dat na de ruilingen

weer nieuwe mogelijkheden ontstaan.
De veldkavels zijn namelijk dichterbij
gekomen en vaak met gras ingezaaid
en huiskavels worden vaker maïsland.
Vrijwillige kavelruil levert dus op vele
fronten voordelen op. En vergeet ook 
niet dat de rijtijd aanzienlijk vermindert
waardoor brandstof- en arbeidsbespa-
ring ontstaat.

Heeft u vragen of suggesties? Bel me 
dan gerust op 06-134 88 687 of mail 
naar info@cko.nl onder vermelding van 
CKO Ane-Collendoorn. 
 
Een voorspoedig 2013!

Met vriendelijke groet,
Seine Grefelman, kavelruilbegeleider

Kavelaanvaarding
CKO projecten beschikken over een 
bescheiden subsidiepotje om werkzaam-
heden te bekostigen die bedoeld zijn om 
de toegedeelde kavel vergelijkbaar te 
maken met de ingebrachte kavel. Voor-
beelden hiervan zijn: een inzaaivergoeding 
om van bouwland, grasland te maken, of 
het dempen van een sloot. Nadat overeen-

stemming is bereikt over de te ruilen gron-
den bespreekt de deelnemer de wensen 
ten aanzien van kavelaanvaarding met 
de kavelruilbegeleider. Dienst Landelijk 
Gebied (DLG) beoordeelt de aanvraag en 
geeft vervolgens een schriftelijke toezeg-
ging. De uitbetaling van de kavelvaarding 
vindt plaats na het uitvoeren van de 


