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Eerste ruilingen een feit
Het is alweer ruim een jaar geleden dat 
we u een nieuwsbrief hebben gestuurd. 
In dat jaar heeft kavelruilbegeleider 
Gerard Groothuis veel grondeigenaren 
gesproken en mogelijke ruilplannen 
opgesteld. Er is gelukkig veel mogelijk 
in het gebied en grondeigenaren 
zijn enthousiast om mee te denken. 
Daarom hebben op 1 maart jongstleden 
28 grondeigenaren de handtekening 
gezet onder een kavelruilovereen-
komst. Zo werd een totale ruil van ruim 
50 hectare definitief. Wij zijn trots op dit 
resultaat. 

En er zijn nog meer ruilmogelijkheden. 
Een tweede ruilplan staat op stapel. U 
kunt nog steeds bij de kavelruilbege-
leider aangeven of u wilt deelnemen. 
Landbouwstructuurverbetering is 
één van de doelen van een vrijwillige 
planmatige kavelruil. Naast het finan-
ciële voordeel voor uw bedrijf, heeft 
vrijwillige kavelruil een maatschappelijke 

functie. Door rijtijdverkorting is er minder 
landbouwverkeer op de weg, waardoor 
wegonderhoud vermindert, de veiligheid 
neemt toe en de CO2-uitstoot wordt 
verlaagd. 
Kavelruilbegeleider Gerard Groothuis  
zal tot 1 juni 2013 deelruilplannen 
bespreken met betrokkenen. Hierbij is 
de intentie om ruilingen na de oogst 
(september / oktober) afgerond te 
hebben. 

U bent aan zet, samen kunnen we 
zorgen voor een goede verdeling van de 
grond.

Met vriendelijke groet,
Namens de kavelruilcommissie Geesteren

Ben Haarhuis, voorzitter 
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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
@kavelruilCKO
088 – 888 66 74 

Contactpersonen

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
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Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Vrijwillige kavelruil Geesteren wordt mogelijk gemaakt door: 

Tijdpad 
 1 maart 2013: Ondertekening van 

kavelruilovereenkomst voor ruim 50 
hectare met 28 grondeigenaren; 

 Tot juni 2013: Opstellen van ruilplan-
nen voor de tweede akte, gesprekken 
worden gevoerd met grondeigenaren 
om mogelijke ruilingen te realiseren;

 September: Deelnemers tekenen 
kavelruilovereenkomst;

 November: Passeren van de notariële 
akte;

 Uiterlijk december 2013: De kavelruil-
commissie organiseert als afsluiting 
van het vrijwillige planmatige kavel-
ruilproject een feestelijke bijeenkomst 
voor de deelnemende partijen. 

Geesteren



Ervaringen van de 
kavelruilbegeleider
Met de ondertekening van de kavel-
ruilovereenkomst voor ruim 50 hectare 
in Geesteren met 28 deelnemende 
partijen op 1 maart jongstleden is een 
forse eerste stap gezet in het CKO-
kavelruilproject Geesteren. In april 
passeert deze transactie bij de notaris. 
In Geesteren heb ik al meer kavelruil-
projecten mogen begeleiden. Deelne-
mers zijn tevreden over het resultaat en 
in de loop der jaren blijken zij het profijt 
van een kavelruil steeds meer te gaan 
waarderen. Om tot resultaat te komen 
moeten mensen vaak nog wel over een 
drempel. Ik heb wel eens voorgesteld 
om een ruiling bij wijze van spreken 
een jaar “op proef” te doen. Vrijwel 
niemand wil na een jaar terug naar de 
oude situatie. En wat de kosten betreft, 
zoals een deelnemer me nog onlangs 
vertelde: ‘Als je over de hond komt, 
kom je ook over de staart!’.

In dit project is in principe alleen 
landbouwstructuurverbetering het doel. 
Dit in tegenstelling tot andere projecten, 
waar ook natuur en water belangrijke 
doelen zijn. Slechts waar deze doelen 
eenvoudig kunnen worden meegeno-

men, gebeurt dit ook. Het kan dus nooit 
voor complicaties zorgen. Ook is in 
een aantal gevallen sprake van over-
bedeling, waardoor bedrijfsvergroting 
aan de orde is, wat ook weer leidt tot 
landbouwstructuurverbetering.

Er zijn nog een aantal deelprojecten 
in bewerking. Deze konden om 
diverse redenen nu nog niet in de 
overeenkomst worden opgenomen. Bij 
sommigen heeft dit tot teleurstelling 
geleid. We zullen er alles aan doen om 
hun wensen in de komende periode 
te vervullen. Komend najaar is het 
tweede deelruilplan gereed. Dit is dan 
ook gelijk de laatste binnen het project, 
omdat het in december definitief en 
volledig afgerond moet zijn. De subsi-
dievoorwaarden laten geen uitstel toe. 
Gezien de benodigde tijd voor onder 
andere kadastrale metingen, eventuele 
werkzaamheden, notarieel onderzoek 
en procedures bij banken moeten 
uiterlijk 1 juni de afspraken rondom het 
tweede deelruilplan duidelijk zijn. Snelle 
en zakelijke besluitvorming is 
dus noodzakelijk. 
Tot in het veld. 

Gerard Groothuis

Uit de praktijk
We hebben een melkveebedrijf aan de 
westkant van Geesteren met 75 melkkoei-
en en zo’n 60 stuks jongvee. Naast twintig 
hectare eigen grond, huren we nog eens 
twintig hectare. Ongeveer zes hectare 
van onze eigen grond ligt op anderhalve 
kilometer van onze huiskavel. Door de 
kavelruil krijgen we zeven hectare aan één 
blok. Dit is een stuk groter dan dat het was 
en ook nog eens dichterbij huis. We zijn blij 
met deze kavelruil, omdat grond dichtbij 
huis handiger werken is. Met name het vee 
is nu makkelijk bereikbaar.  

Aanvankelijk hadden we niet bedacht 
dat dit kavelruilproject iets voor ons zou 
kunnen betekenen. We waren daarom 
niet bij de startavond aanwezig. Toch 
werden we benaderd door de kavelruil-
begeleider Gerard Groothuis. Hij kwam 
verrassend genoeg met dit voorstel 
en gelukkig hebben we het goed rond 
kunnen zetten. Al met al zijn we erg 
positief over hoe het proces is verlopen.

Arjan Brookhuis
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