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Veel animo voor vrijwillige kavelruil
LTO Noord afdeling Tubbergen heeft het initiatief 
genomen om een vrijwillige kavelruil in het buitenge-
bied van Geesteren te starten. Voor de voorbereiding 
en uitvoering heeft zij vervolgens ondersteuning 
gevraagd bij het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel. 
Kansen voor het realiseren van een vrijwillige kavelruil 
zijn onderzocht. Gebiedsontwikkeling staat al langer 
centraal in het buitengebied van Geesteren. Gevestigde 
organisaties als Overijssels Landschap, LTO Noord, 
Waterschap Regge en Dinkel, Kamer van Koophandel 
en de gemeente Tubbergen streven een herstruc-
turering van het gebied na. In de vrijwillige kavelruil 
doet bijvoorbeeld het waterschap als deelnemer mee. 
Agrarische structuurverbetering staat in deze kavelruil 
voorop. Om de betrokken agrarische ondernemers te 
informeren, organiseerden het CKO in samenwerking 
met de LTO Noord afdeling een voorlichtingsbijeen-
komst op 7 juli jongstleden. Ruim 50 personen kwamen 
in Zaal Kottink te Geesteren bijeen. Op deze avond 
werden de mogelijkheden van een vrijwillige kavelruil 
aan de hand van een uitgevoerde quickscan in het 
gebied toegelicht. Vijfendertig ondernemers hebben 
zich al opgegeven voor de wenszittingen die in oktober 
zullen plaatsvinden. Ondernemers kunnen zich nog 
steeds opgeven voor deelname aan de individuele 
wenszittingen. Zij kunnen dan hun wensen ten aanzien 
van een kavelruil aangeven. Ook de mogelijkheden van 
over- of onderbedeling kunnen worden besproken. De 
initiatiefgroep is tevreden over de animo tot deelname 
in het gebied. Inmiddels is de kavelruilcommissie 
geïnstalleerd en is Gerard Groothuis tot kavelruilbege-
leider door hen benoemd. 
Planmatige, vrijwillige kavelruil biedt goede mogelijkhe-
den voor verbetering van de agrarische kavelstructuur. 
Hiermee kunnen belangrijke voordelen worden behaald 
voor de landbouw. Denk hierbij aan grotere huiskavels 

en/of minder veldkavels. Kortom efficiënter werken 
tegen minder kosten. Dit vrijwillig kavelruiltraject moet in 
verband met de financiële ondersteuning van Provincie 
Overijssel eind 2013 afgerond zijn. Onderzocht wordt of 
en hoe de Grondbank en gemeente Tubbergen financieel 
bij deze kavelruil betrokken kunnen zijn. Aan het eind van 
het kavelruilproces zullen de deelnemende ondernemers 
ook duidelijk financieel voordeel ervaren, dit kan oplopen 
tot 150 à 200 euro per hectare. 
De kavelruilcommissie gaat enthousiast aan de slag om 
de vrijwillige kavelruil een succes te laten worden. We 
hopen u te ontmoeten op de wenszittingen die in oktober 
van start gaan. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven 
voor de wenszittingen, dan kan dat nog. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met kavelruilbegeleider Gerard Groot-
huis via 06 - 51 80 24 24 of info@cko.nl onder vermelding 
van ‘Geesteren’.

Namens de kavelruilcommissie Geesteren
Ben Haarhuis, voorzitter
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Het CKO ondersteunt de streek
In samenwerking met LTO Noord, Dienst Landelijk 
Gebied en Kadaster heeft de provincie Overijssel het 
Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) opgericht. 
Doel van het CKO is om ondersteuning te bieden aan 
grondeigenaren om tot planmatige vrijwillige kavelruil 
te komen. Het CKO ondersteunt initiatiefgroepen bij 
vrijwillige kavelruil in Overijssel. Naast begeleiding in 
de voorbereidende fase (zoals voorlichtingsbijeenkomst 
en quickscan van het gebied) faciliteert het CKO ook 
bij het indienen van aanvragen voor financiering en bij 
de uitvoering van kavelruilprojecten. Het CKO is een 
samenwerkingsverband van LTO Noord, Kadaster en 
Dienst Landelijk Gebied (DLG). In deze samenwerking 
bundelen de genoemde organisaties kennis en ervaring 
met betrekking tot kavelruil, waarbij een intensief contact 
met de streek voorop staat. Het CKO is er voor de streek, 
de grondeigenaren zijn zelf aan zet om kavelruil in een 

gebied tot een succes te maken. De voorwaarde voor 
een succesvolle planmatige vrijwillige kavelruil is dat de 
streek het zelf moet willen en doen!

Geïnformeerd blijven?
Wanneer u niet deelneemt aan de kavelruil, maar wel 
deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, kunt u dit 
doorgeven aan het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
(CKO) via info@cko.nl of 088 - 888 66 74. Algemene 
informatie over vrijwillige planmatige kavelruil en over 
het CKO is te vinden op ww.cko.nl of te verkrijgen via het 
telefonisch loket: 088 - 888 66 74. 
 

www.cko.nl  info@cko.nl

       088 – 888 66 74

Contactpersonen Geesteren

Kavelruilbegeleider
Gerard Groothuis  06 - 51 80 24 24

Kavelruilcommissie
Ben Haarhuis     06 - 22 95 26 80
Jan Hemmer   0546 - 63 12 43
Gerard Oude Hengel  06 - 20 55 68 77

De kavelruilcommissie van links naar rechts: 
Ben Haarhuis, Gerard Groothuis, Gerard Oude Hengel 
en Jan Hemmer

De voorbereiding voor de vrijwillige kavelruil Geesteren wordt mogelijk gemaakt door: 
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Start van vrijwillige kavelruil 
in Geesteren
Voor het buitengebied van Geesteren heeft de Provincie 
Overijssel een beschikking afgegeven voor de startfase 
van een vrijwillige kavelruil. Als uit de uitkomsten van de 
wenszittingen blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn 
voor het opstellen van een ruilplan, wordt een beschik-
king voor de uitvoeringsfase verwacht. De Provincie 
vergoedt de kosten die nodig zijn voor het stimuleren 
en/of bevorderen van planmatige vrijwillige kavelruil. 
Hierbij gaat het onder meer om:
•  de inzet van onder andere de kavelruilbegeleider in 

het gebied, de kavelruilcommissie en ondersteuning 
vanuit het CKO;

•  een vergoeding van de notaris- en kadasterkosten 
die gemaakt worden bij het tot stand brengen van 
ruilingen.

Aan deelnemende grondeigenaren in een kavelruil 
wordt een vergoeding gevraagd voor de geruilde 
hectares.

Maak wensen kenbaar
Iedere grondeigenaar heeft eigen ideeën en wensen bij 
een ideale kavelruil voor zijn/haar bedrijf. Om alle wen-
sen goed te inventariseren, organiseert de kavelruilcom-
missie samen met het CKO een aantal wenszittingen. 
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen grondeigenaren 
in een persoonlijk gesprek met een CKO-medewerker 
van het Kadaster en de kavelruilbegeleider hun wensen 
uiten ten aanzien van de verkaveling. Bij het bespreken 
van de wensen moet de geïnteresseerde zich wel 
bewust zijn dat deze kavelruil vrijwillig is. Een ruilplan 
kan pas doorgaan als alle betrokkenen akkoord gaan 
met het voorstel. De grondeigenaren en -gebruikers in 
het gebied Geesteren die hebben aangegeven dat zij 
interesse hebben in de kavelruil ontvangen een uitno-
diging voor de wenszittingen. Deze worden in oktober 
2011 gehouden. Indien u zich nog niet heeft opgegeven 
voor de wenszitting maar wel een uitnodiging wilt 
ontvangen, kan dat uiteraard. Graag zelfs! U kunt zich 
tot 30 september a.s. aanmelden door contact op te 
nemen met kavelruilbegeleider Gerard Groothuis via 
info@cko.nl met de vermelding: opgave wenszitting 
Geesteren of via telefoonnummer: 06-51 80 24 24. 

Even voorstellen: 
de kavelruilcommissie

Ben Haarhuis, voorzitter
‘Vorig jaar zijn we gestopt met het 
melkveebedrijf omdat we geen opvolger 
hebben. Vervolgens zijn we een 
samenwerkingsverband aangegaan met 
een collega veehouder, waarvoor wij het 
jongvee opfokken. We hebben pas een vrijwillige ka-
velruil met succes afgesloten, vanuit deze ervaring ben 
ik gevraagd door het CKO om in de kavelruilcommissie 
zitting te nemen. Graag werk ik mee aan het succes van 
de kavelruil Geesteren, want een goede verkaveling is 
noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsontwikkeling. ‘

Jan Hemmer
‘Wij hebben een melkveebedrijf in maat-
schap met onze zoon. Het is een goed 
verkaveld bedrijf door een aantal vrijwillige 
kavelruilen in het verleden. Ik hoop dat de 
vrijwillige kavelruil Geesteren een succes 
wordt zodat steeds meer bedrijven kunnen profiteren 
van de voordelen van een goede verkaveling.’

Gerard Oude Hengel
 ‘Samen met mijn vrouw heb ik een 
melkveebedrijf in de Weitemanslanden. 
Door onze bedrijfsverplaatsing van 
Rossum naar Geesteren heb ik ervaren 
dat een goede verkaveling veel tijd en 
geld bespaart. Ik wil aan deze kavelruil dan ook een 
positieve bijdrage leveren, zodat meer bedrijven van 
een goede verkaveling kunnen profiteren.’

Kavelruilbegeleider Gerard Groothuis
‘Al een aantal jaren hou ik me bezig 
met vrijwillige kavelruil. Vrijwel zonder 
uitzondering zijn de deelnemers na afloop 
uiterst tevreden over het resultaat. Kos-
tenbesparing en vooral gemak van werken 
worden als grote voordelen ervaren. Dat is ook nu weer 
de motivatie om aan deze kavelruil te beginnen.’

Gebiedsgrens vrijwillige planmatige kavelruil Geesteren

Het gebied
Het projectgebied ligt in gemeente Tubbergen bij 
Geesteren. De begrenzing is gerelateerd aan wegen en 
gemeentegrens. 

Flexibele gebiedsgrens
De aangegeven grens van het projectgebied is geen 
harde grens voor deelname aan vrijwillige kavelruil. 
Grond buiten het gebied kan mogelijk meegenomen 
worden in de kavelruil wanneer dit mogelijkheden biedt 
voor de verkaveling in het gebied Geesteren. 

Tijdschema kavelruil Geesteren
De vrijwillige kavelruil Geesteren moet eind 2013 zijn 
afgerond. Tot deze datum staan de volgende stappen 
gepland:
•  In oktober worden wenszittingen gehouden. Grondeige-

naren en -gebruikers kunnen aangeven welke kavels zij 
graag geruild zouden willen zien.

•  Na de wenszittingen stelt CKO-partner het Kadaster 
concept basisruilplannen op.

•  In overleg met de kavelruilcommissie en -begeleider 
komen de deelruilplannen tot stand.

•  Vanaf eind 2011 tot aan begin 2013 bespreekt de 
kavelruilbegeleider de verschillende deelruilplannen 
met de betrokkenen.

•  Tussentijds kunnen bij voldoende consensus inten-
tieverklaringen getekend worden. Hiermee geeft de 
grondeigenaar aan dat hij/zij de intentie heeft om kavels 
over te dragen of over te nemen. Als een deelruilplan 
akkoord is en de intentieverklaringen getekend zijn, kan 
tussentijds ook een aktepassering plaatsvinden. De 
ruiling wordt dan bij de notaris vastgelegd.

•  In het voorjaar van 2013 is het definitieve ruilplan, 
bestaande uit mogelijk verschillende deelruilplannen, 
gereed.

•  Vervolgens worden juridische en financiële aspecten 
opgepakt en afgerond.

•  In de zomer van 2013 worden kavelruilovereenkomsten 
getekend en kan de kaveloverdracht plaatsvinden. 

De bovenstaande planning is gemaakt op basis van 
afspraken met Provincie Overijssel. Indien tijdens het 
traject blijkt dat er onvoldoende voortgang is, kan de 
kavelruilcommissie alsnog beslissen om het project 
Geesteren te stoppen.
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