
Feestelijke afsluitende 
bijeenkomst

Op 15 november jl. vond de afsluitende bijeenkomst plaats  

in zalencentrum Witharen. 125 deelnemers en andere 

betrokkenen waren aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst 

bedankte Herman Zieleman, voorzitter van de kavelruil- 

commissie, de gemeente Ommen voor het vertrouwen dat zij 

in het project hebben gesteld. Wethouder Lagas van de 

gemeente Ommen benadrukte op haar beurt het belang van 

de kavelruil en toonde de deelnemers begrip voor het feit dat 

zij gezamenlijk 226 hectare grond wisten ‘los’ te laten. Want 

grond blijkt toch vaak verbonden met emotie. Ook kavelruil-

begeleider Albert Dankelman kreeg het woord. Hij gaf een 

toelichting op het ruilproces en bedankte de deelnemers voor 

hun vertrouwen en gastvrijheid. Vanwege zijn grote inzet 

ontving hij namens de deelnemers aan de kavelruil een 

prachtig cadeau. De aanwezigen nuttigden een hapje en een 

drankje om de afsluiting van deze kavelruil en het behaalde 

resultaat te vieren. 
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De voorbereiding voor de vrijwillige kavelruil Vinkenbuurt-Witharen wordt mogelijk gemaakt door: 
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Ommen

Het is eind 2013: De akten zijn gepasseerd, de toegedeelde 

percelen overgedragen en het vrijwillig kavelruilproject is 

afgesloten met een gezellig feest. Aanvankelijk was het doel 

om binnen deze vrijwillige kavelruil ongeveer 100 hectare te 

ruilen. Binnen een jaar was al 120 hectare geruild en 

uiteindelijk is het 226 hectare geworden. Een prachtig 

resultaat.

Tijdens een vergadering in mei gaf kavelruilbegeleider  

Albert Dankelman aan: ‘’Geef me nog een maand extra”.   

In de hoop nog meer hectares te kunnen ruilen, maar de 

einddatum stond vast. De tijd was nodig om de percelen in  

te meten en voor notaris Linde om de akten voor overdracht 

gereed te maken. Inmiddels zijn de akten gepasseerd en 

vinden de laatste kavelaanvaardingswerken plaats. 

We kijken terug op een succesvolle kavelruil. Er was een  

goede samenwerking tussen de commissieleden en de  

CKO-medewerkers. Met name kavelruilbegeleider  

Albert Dankelman heeft een belangrijke rol gespeeld in  

het ruilproces. Hij maakte de kansen inzichtelijk, waardoor 

grondeigenaren vooruit konden kijken naar het resultaat.  

Zo wist hij de ruilingen goed op gang te krijgen. 

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van 

deze vrijwillige kavelruil. Ook wil ik graag de gemeente Ommen 

bedanken voor de garantstelling. Door het grote aantal geruilde 

hectares kwam de eigen bijdrage zelfs lager uit dan begroot en 

hebben we hier gelukkig geen gebruik van hoeven maken.  

Ik wens alle deelnemers een goede voortzetting van hun 

bedrijfsvoering op geheel of gedeeltelijk nieuwe grond. 

Namens de kavelruilcommissie,

Herman Zieleman, voorzitter

Van kansen naar verrassend succes

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 grondei-

genaren zijn zelf aan zet om kavelruil in een gebied tot 

een succes te maken. Het CKO heeft hierin een onder-

steunende rol. Vrijwillige planmatige kavelruil levert een 

bijdrage aan het gezond, veilig en leefbaar houden

van het platteland. Ook in Vinkenbuurt-Witharen heeft de 

kavelruil een verbetering van de landbouwstructuur 

opgeleverd. Deelnemers ondervinden kostenverlaging, 

omdat kavels dichterbij huis en/of aaneengesloten liggen. 

Hierdoor ontstaat minder landbouwverkeer en dat is 

positief voor het milieu.

www.cko.nl  info@cko.nl

@kavelruilCKO

 088 – 888 66 74
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De eerste wenszittingen vinden plaats. Grondeigenaren- en gebruikers kunnen 
aangeven welke kavels zij graag geruild willen zien.

Tijdens groepsbijeenkomsten bespreken de deelnemende grondeigenaren onderling 
hun wensen om tot een ruilplan te komen.

Samen met het CKO organiseert de LTO Noord-afdeling Ommen een  
informatiebijeenkomst over vrijwillige kavelruil.

Het eerste deelruilplan is gereed en deelnemers hebben intentieverklaringen 
ondertekend. 

LTO Noord-afdelingen Ommen en Dalfsen onderzoeken mogelijkheden voor  
landbouwstructuurverbetering.

Na het eerste deelruilplan gaat kavelruilbegeleider Albert Dankelman elders in het 
gebied aan de slag om een tweede deelruilplan te realiseren. 

Ook het tweede deelruilplan is rond. De notariële akte wordt opgemaakt.  
De kavelovergang is gepland na de oogst.

Ondertekening van de akte door notaris Linde.

Uitvoering kavelaanvaardingswerken. 

De kavelruilcommissie 
organiseert een feestelijke 
bijeenkomst voor de 
deelnemende partijen als 
afsluiting van het vrijwillige 
planmatige kavelruilproject.

Van de kavelruilbegeleider:

Als je gevraagd wordt voor een klus waar je geen ervaring 

mee hebt, dan is dat wel heel spannend en uitdagend. Zo 

verging het mij ook als kavelruilbegeleider in mijn eerste 

kavelruilproject Vinkenbuurt-Witharen. Het eerste half jaar 

dacht ik wel eens:  ‘waar ben ik aan begonnen?’ En: ‘Moet 

ik er niet mee stoppen?’ Ik vroeg mij zelfs af of ik deze rol 

wel kon vervullen.

Ik had al snel geleerd dat het onderwerp ‘grond’ heel 

gevoelig ligt bij boeren. Zij ruilen hun grond alleen wanneer 

duidelijk een meerwaarde in de ruiling zit. Eind 2012 begon 

het balletje goed te rollen en waren de eerste ruilingen een 

feit. Dit gaf mij de kans om verder te gaan met ruilingen 

elders in het gebied. Sommige deelnemers beslisten snel 

en anderen hadden meer tijd nodig. Uiteindelijk vroeg het 

kavelruilproces veel tijd en energie. Zo heb ik ongeveer 

650 bezoekjes afgelegd.

Op dit moment kijk ik met een goed gevoel terug op het 

project. Met dank aan de deelnemers die mij de tijd en 

het vertrouwen hebben gegeven. In twee jaar tijd ruilden 

43 deelnemers 226 hectare grond. Dat is toch een mooi 

resultaat!

Het rest mij om iedereen in het gebied, deelnemer of 

geen deelnemer, hartelijk te bedanken voor de prettige 

samenwerking en de vele kopjes koffie.

Daarnaast wil ik de deelnemers bedanken voor het 

cadeau wat ik samen met mijn vrouw tijdens de afsluitende 

bijeenkomst heb mogen ontvangen. Hier had ik absoluut 

geen rekening mee gehouden, maar het voelt wel als een 

goede waardering voor de prettige samenwerking. 

Albert Dankelman

Resultaten Vinkenbuurt-Witharen

225,5

totaal
geruilde 
hectares

Deelnemers: 43

Hiervan:

85,4 hectare huiskavelvergroting

69,4 hectare veldkavelvergroting

31,6 hectare afstandsverkorting

“We hebben een melkveebedrijf met ongeveer 165 

melkkoeien en 120 stuks jongvee in Witharen. Ik deed mee 

aan de vrijwillige kavelruil met als doel ook andere boeren 

een kans te geven om te ruilen. Om die reden heb ik 7 

hectare ruilgrond ingebracht, geschikt voor het verbouwen 

van mais. Tijdens het proces was het belangrijk om goed in 

gesprek te blijven met de kavelruilbegeleider, want ik was 

afhankelijk van wat de anderen wilden ruilen. Uiteindelijk 

is de grond geruild voor 11 hectare grasland, die aan de 

huiskavel is toegevoegd. Alle grond ligt nu aaneengesloten 

achter de boerderij en aan dezelfde weg.”

 

“Met het eindresultaat ben ik erg blij. Als het zou moeten, 

zouden de koeien naar buiten kunnen, omdat er voldoende 

ruimte is. Wel zou het prettig zijn als het waterschap de 

peilen gaat aanpassen. Een betere ontwatering maakt het 

voor ons makkelijker boeren.”

Henk Kippers

Ondertekening van de ruilovereenkomst


