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Uit de voorlichtingsavond van 21 september 2016 

bleek genoeg animo om te starten met de vrijwillige 

planmatige kavelruil Steenwijkerland Noordoost. Het 

betreft hier een groot gebied waar grondeigendom flink 

versnipperd is. Dit gebied biedt kansen. 

Na de voorlichtingsavond en de constatering dat er 

genoeg animo is in het gebied is de LTO Noord-afdeling 

Steenwijkerland in overleg met het CKO op zoek gegaan 

naar een kavelruilcoördinator en -commissieleden. Ik ben 

zeer verheugd dat Erwin de Boer en Jan Kroes zitting 

nemen in de kavelruilcommissie. Op deze manier is 

gebiedskennis geborgd. Jaap Nieboer wordt kavelruil-

coördinator. Ik ben blij dat hij deze klus op zich wil 

nemen. Naast zijn baan bij het Kadaster, is hij ook 

akkerbouwer in Veendam. Hij begrijpt als geen ander 

hoe belangrijk de grondpositie is voor een agrarisch 

bedrijf. 

Ik wens zowel de kavelruilcommissie als de kavelruil-

coördinator veel succes in dit mooie gebied. Ik wil 

nogmaals benadrukken dat het een kavelruil betreft op 

basis van vrijwilligheid. Het doel is dat we er allemaal 

voordeel bij hebben. Mocht u buren hebben die 

twijfelen om mee te doen, overtuig ze. Hoe meer 

deelnemers hoe groter de kans van slagen is!

 Sander Pereboom 

 Voorzitter LTO Noord-afdeling  

 Steenwijkerland
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Opstellen en uitwerken 
(deel)ruilplannen 
middels keukentafel-
gesprekken en/of 
groepsbijeenkomsten.

Wenszittingen

Opstellen en uitwerken 
laatste ruilingen.

Laatste ruilplan bij 
notaris en afronden 
kavelruil.

Eerste ruilplan bij 
notaris.



Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma

  

Contactgegevens

Leden kavelruilcommissie: 

Jan Kroes  06 - 15 95 73 20 

Erwin de Boer 06 - 27 14 39 24
 

Kavelruilcoördinator: 

Jaap Nieboer 06 - 52 48 18 89
 

Projectleiding: 

Oene de Jong 06 - 13 92 46 83

Informatie 

Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil en 

over het CKO is te vinden op www.cko.nl.

www.cko.nl  info@cko.nl

@kavelruilCKO

 088 – 888 66 74

Even voorstellen: de kavelruilcommissie

Jan Kroes

Ik woon in Paasloo, ik ben gehuwd 

en 60 jaar. Ik ben werkzaam bij het 

Kadaster als landmeetkundig 

medewerker. In de avonduren ben ik 

te vinden tussen de schapen, die ik 

hobbymatig houd. Verder ben ik 

kerkrentmeester in het College van 

Kerkrentmeesters van de Hervormde 

Gemeente te Oldemarkt- Paasloo 

e.o. en ik houd me daarbij onder andere bezig met het beheer 

van gebouwen en de verhuur van landerijen. 

Erwin de Boer

Ik ben Erwin de Boer en ik heb een 

melkveebedrijf in Blesdijke. Net 

binnen de grenzen van het kavelruil-

gebied. Ik ben getrouwd met Esther, 

samen hebben we twee dochters. 

Onlangs werd ik benaderd met de 

vraag om plaats te nemen in de 

kavelruilcommissie. Daar moest ik 

eerst even goed over nadenken, 

wetend hoe groot de verschillen in de 

regio zijn en hoe de natuurlijke handicaps liggen. Maar mijn 

interesse was gewekt en ik heb besloten om mee te doen. 

Natuurlijk met het uitgangspunt om samen, en in overleg met u, 

tot een nieuwe en betere kavelverdeling te komen.

Even voorstellen: de kavelruilcoördinator

Jaap Nieboer

Ik ben Jaap Nieboer en ik werk bij 

het Kadaster. Ik ben de komende tijd 

kavelruilcoördinator in het gebied 

Steenwijkerland Noordoost en ga 

graag met u in gesprek om de 

verkavelingsmogelijkheden op uw 

bedrijf te verkennen. Naast mijn 

werkzaamheden bij het Kadaster 

heb ik een akkerbouwbedrijf in 

Veendam. Ik weet daarom uit ervaring hoe belangrijk een goede 

verkaveling is. Ik hoop dat we samen, doelgericht tot een mooi 

resultaat kunnen komen.


