
 

Afsluitende bijeenkomst vrijwillige  
kavelruil

Op 27 november jl. vond in Zaal Kottink een feestelijke 

bijeenkomst plaats ter afsluiting van het vrijwillige 

kavelruilproject. Ruim 50 deelnemers en andere  

betrokkenen waren aanwezig. Voorzitter van de kavelruil-

commissie Ben Haarhuis sprak tijdens deze bijeenkomst 

over het ruilproces en de gerealiseerde landbouw-

structuurverbetering, want de voordelen voor de deelnemers 

zijn groot. Gerrit Ophof, wethouder van de gemeente 

Tubbergen, complimenteerde degenen die de ruilingen in 

het veld tot stand hebben gebracht. Ook kavelruilbegeleider 

Gerard Groothuis nam het woord. Hij belichtte de  

afgelopen 10 jaar van zijn werk aan diverse kavelruil- 

projecten. Met zijn laatste kavelruilproject heeft hij goede 

ervaringen: “De samenwerking met het CKO was zeer 

constructief en leidde tot een mooi resultaat,” aldus 

Gerard Groothuis. “Deze ruilingen bieden de deelnemers  

tijdsbesparing, waardevastheid van de grond en gemak in 

het werk.” Gerard Groothuis gaat met pensioen. Daarom 

werd hij door Nicole Scholten Linde van de LTO Noord-

afdeling Tubbergen en Ben Haarhuis namens de gehele 

kavelruilcommissie in het zonnetje gezet en bedankt voor 

alles wat hij in het gebied heeft bereikt.
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Afgelopen september is het tweede deelruilplan ondertekend 

en in november zijn de laatste kavels overgedragen en de 

kavelaanvaardingswerken uitgevoerd. Dit betekent dat het 

vrijwillige kavelruilproject Geesteren nu definitief is 

afgerond. 67 deelnemers ruilden de afgelopen twee jaar in 

totaal 126 hectare grond. Op 27 november jl. hebben we 

samen met de deelnemers en de begeleiders vanuit het 

Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel deze vrijwillige 

kavelruil met een feestelijke bijeenkomst afgesloten.  

Op initiatief van de LTO Noord-afdeling Tubbergen en met 

ondersteuning van het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 

(CKO) zijn we in juli 2011 van start gegaan met de 

vrijwillige kavelruil in Geesteren en omgeving. De grond-

eigenaren in dit gebied waren aan zet, waarbij een 

bepaalde gunfactor van belang was. De meeste grond was 

vaak al jaren in familiebezit en dat deden de grondeigenaren 

niet zomaar van de hand. Gerard Groothuis schoof 

regelmatig aan de keukentafel van menig agrariër aan om 

de mogelijkheden van een kavelruil te bespreken. Deze 

manier van werken heeft geleid tot een groot succes.  

Af en toe riep hij de hulp van de commissieleden in om de 

deelnemers te benaderen. Uiteindelijk verliep de kavelruil 

redelijk snel, omdat in het gebied geen andere grond-

claims lagen zoals bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling en 

versterking van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur).  

De gemeente Tubbergen had ook een rol in het kavelruil-

proces. De gemeente besliste over het verplaatsen van 

landschapselementen om structuurverbetering mogelijk te 

maken. De Cascokaart was hierbij leidend. 

We zijn zeer content dat er twee goede deelruilplannen zijn 

gerealiseerd om zo ruim 126 hectare grond te ruilen. Veel 

grondeigenaren hebben de kavels meer aaneengesloten 

liggen of de huiskavel vergroot. Dat betekent kortere 

afstanden voor het landbouwverkeer, besparing in  

brandstofkosten en verbetering van de verkeersveiligheid.  

Een mooi resultaat waar we samen trots op zijn. 

De Stichting Grondbank Tubbergen, die financieel garant 

stond, was een onmisbare schakel. Graag wil ik de grond-

eigenaren bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.  

En natuurlijk ook alle mensen en organisaties, die op welke 

manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen aan het 

welslagen van deze vrijwillige kavelruil in Geesteren. 

Speciale dank gaat uit naar Gerard Groothuis. Hij gaat nu 

met pensioen. Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij heeft 

gerealiseerd binnen de gemeente Tubbergen.

Namens kavelruilcommissie Geesteren

Ben Haarhuis, voorzitter

Afsluiting kavelruil Geesteren

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 Geesteren 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 vermindert de 

milieudruk.

Meer informatie?!
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. 

www.cko.nl  info@cko.nl

@kavelruilCKO

 088 – 888 66 74
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De klus is geklaard

Het zit erop. Na een intensief proces van inventarisatie, 

plannen opstellen, onderhandelen en afronden is onder 

67 betrokken grondeigenaren 126 hectare landbouwgrond 

geruild. Het proces verliep niet helemaal zonder slag of 

stoot. Begrijpelijk, want iedere grondeigenaar wil voor 

zichzelf voordeel behalen. Eigenlijk zou je een ruiling voor 

een jaar “op proef” moeten kunnen doen. Na dat jaar wil 

niemand meer terug. 

Het vrijwillige kavelruilproject in Geesteren is in twee fasen 

afgerond, namelijk in het voorjaar en in het najaar van 

2013. Na de eerste aktepassering in het voorjaar kwam 

de vaart er goed in. Deelnemers realiseerden zich dat het 

voorlopig de laatste kans was om iets te kunnen bereiken 

via vrijwillige kavelruil. Met dit besef werden bestaande 

problemen vaak snel opgelost. Zelfs op het allerlaatste 

moment zijn nog resultaten geboekt. Onze inzet  bleek 

achteraf volop de moeite waard.

In Geesteren ben ik al zo’n tien jaar bezig met kavelruilen 

onder verschillende opdrachtgevers. De vrijwillige kavelruil 

van het CKO werkt erg prettig en efficiënt. Dat komt door 

de bundeling van de juiste expertises binnen het CKO 

en door praktische uitvoering op lokaal niveau door een 

kavelruilcommissie en -begeleider. Als kavelruilbegeleider 

leek het alsof ik vaak als eenling op pad was. Het was een 

plezierig gevoel om te weten dat de commissie achter me 

stond. Zij kennen het gebied en de mensen, en dienden 

voor mij  als klankbord. Deze samenwerking heeft uiteinde-

lijk geleid tot een mooi resultaat.

Bij mij, en naar ik weet bij vele anderen, overheerst het 

voldane gevoel van vele win-win situaties.

Gerard Groothuis

Kavelruilbegeleider

De LTO Noord-afdeling Tubbergen neemt het initiatief om een vrijwillige kavelruil  

in het buitengebied van Geesteren te starten.

Eerste voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden van een vrijwillige  

planmatige kavelruil.

De eerste wenszittingen vinden plaats.  

Grondeigenaren en -gebruikers geven aan welke kavels 

zij graag geruild willen hebben. Ook het Waterschap 

Regge en Dinkel heeft haar wensen aangegeven  

ten aanzien van gronden om waterdoelen te realiseren.

Gerard Groothuis  voert keukentafelgesprekken en geeft  vorm  aan ruilplannen. 

28 Grondeigenaren ondertekenen een kavelruilovereenkomst en ruilen ongeveer  

53 hectare.

Kavelruilbegeleider Gerard Groothuis gaat aan de slag met het tweede deelruilplan.

Aktepassering van het tweede ruilplan. 

Het uitvoeren van kavelaanvaardingswerken en de overdracht van kavels.

Feestelijke afsluiting van het kavelruilproject.

De kavelruilcommissie is 

geïnstalleerd en Gerard 

Groothuis is tot kavelruil-

begeleider benoemd. 

Het tweede deelruilplan is gereed.  

39 Grondeigenaren ondertekenen een kavelruilovereenkomst en 

ruilen daarmee ruim 73 hectare.

‘Aan de Langeveenseweg in Geesteren hebben we een 

melkveebedrijf met 60 melkkoeien, 40 stuks jongvee en 

500 vleesvarkens. In 2003 hebben we al eens meegedaan 

met een vrijwillig kavelruilproject. Nu, 10 jaar later, loonde 

het voor het bedrijf om weer mee te doen.  De wens was 

om de percelen meer aan een stuk te krijgen, omdat de 

gronden nogal versnipperd lagen. Meerdere opties zijn aan 

bod geweest, maar het moest natuurlijk wel in het gehele 

plaatje passen. Uiteindelijk heeft kavelruilbegeleider Gerard 

Groothuis een mooie puzzel gelegd. Hoewel de huiskavel 

niet groter is geworden, hebben we de grond nu dichter bij 

huis gekregen. Het resultaat is dat we ongeveer 16 hectare 

grond aaneengesloten hebben liggen. Het grote voordeel 

hiervan is dat het scheelt in de hoeveelheid werk. Zo 

hebben we tijdens de oogst minder transport over de weg 

en kunnen we sneller werken omdat we niet van perceel 

naar perceel hoeven te rijden.

De rol van ‘bemiddelaar’ die kavelruilbegeleider Gerard 

Groothuis vervulde is naar mijn mening onmisbaar voor 

een goed resultaat. Ik denk dat we als boeren onderling 

niet zover hadden kunnen komen. Veel agrarische onder-

nemers hebben voordeel gehad bij deze vrijwillige planma-

tige kavelruil. Het is mooi om te zien en te horen dat 

iedereen in de omgeving erg tevreden is.’

Gerard Lohuis uit Geesteren

Resultaten Geesteren

126

geruilde 
hectares

Deelnemers: 67

Huiskavelvergroting: 20 hectare

Afstandsverkorting naar veldkavel: van 2 naar 1 km

Oppervlakte vergroting veldkavels: van 2,1 naar 4 ha

Vermindering aantal veldkavels: 34 kavels


