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Daar is de laatste CKO-nieuwsbrief van de vrijwillige planma-

tige kavelruil Rheeze-Rheezerveen e.o. dan eindelijk. Ruim 3 

jaar na de aftrap van de kavelruil Rheeze-Rheezerveen e.o. is 

de kavelruil in maart officieel afgesloten met de deelnemende 

partijen. In dit traject is bijna 100 hectare van 23 eigenaren 

van eigenaar gewisseld! 

Een mooi resultaat voor allen die hebben meegedaan. 

Iedereen is erop vooruit gegaan, alleen de één voor zijn/haar 

gevoel wat meer dan de ander, maar zo gaat dat in een 

vrijwillige kavelruil.

Ik denk dat een ieder die heeft meegedaan tevreden kan zijn 

over het resultaat. Het was voor ons als kavelruilcommissie 

misschien niet de gemakkelijkste tijd om een kavelruil op te 

zetten; oplopende grondprijzen, crisis in de markt (lage 

melkprijzen) en onvoldoende vrije ruilgrond zaten het proces 

aardig dwars.

Dit alles achteraf wetende, zijn wij als kavelruilcommissie 

daarom best tevreden met dit resultaat. Ik wens u allen veel 

succes met uw bedrijf in de toekomst, in goede gezondheid.

Vriendelijke groet,

Teun Wolbink

Voorzitter CKO kavelruilcommissie 

Rheeze-Rheezerveen e.o.

Beste mensen,

De kavelruil Rheeze-
Rheezerveen e.o. in cijfers 

Geruild:  94 ha

Aantal deelnemers:  23

Huiskavelvergroting:  19 ha

Vermindering aantal veldkavels:  9

Vergroting bestaande veldkavels:  16 ha

Oppervlakte dichterbij:  50 ha

Oppervlaktevergroting:  28 ha  



 

Kavelruil feestelijk afgesloten 

Tijdens de feestelijke slotbijeenkomst voor alle betrokkenen 

bij de CKO kavelruil Rheeze-Rheezerveen e.o. keken zowel 

de voorzitter van de kavelruilcommissie Teun Wolbink als 

CKO-bestuurslid Hans Pereboom en wethouder van de 

gemeente Hardenberg Jannes Janssen tevreden terug op 

het bereikte resultaat. 

Wethouder Janssen van de gemeente Hardenberg liet weten 

veel respect te hebben voor het CKO en de kavelruilcommissie: 

‘De gemeente is blij met dit mooie resultaat. Dat is bereikt 

door de inspanning van alle betrokken partijen en de onder-

steuning daarbij van het CKO. Landbouw is één van de drie 

speerpunten van de gemeente, initiatieven als kavelruil 

helpen de sector verder,’ aldus de wethouder. 

Volgens Hans Pereboom is een afsluitende avond als deze 

‘één van de mooie en memorabele momenten in het proces 

van kavelruil’. Hij riep de betrokkenen op om de voordelen 

van kavelruil ook uit te dragen en zei trots te zijn op het feit 

dat de provincie Overijssel via het CKO een belangrijke 

bijdrage levert aan landbouwstructuurverbetering.   

Teun Wolbink, voorzitter van de kavelruilcommissie benadrukte 

nogmaals dat vertrouwen in het gebied bij een kavelruilproces  

erg belangrijk is. En het feit dat er ruilgrond beschikbaar is als 

smeerolie voor het proces. Tot slot onderstreepte hij de 

betrokkenheid van de gemeente Hardenberg.  

‘Iets minder asfaltboer’

Melkveehouder Henri Hutten heeft samen 

met zijn broer een melkveebedrijf in Rheeze. 

Hij was één van de deelnemers in de 

afgesloten ruil. Hij is erg verguld met het 

resultaat: ‘Doordat we een perceel dichterbij 

toebedeeld hebben gekregen, scheelt dat ongeveer een 

kwartier per rit. Bovendien moesten we altijd de N34 

oversteken, dat is nu voorbij. We zijn dus iets minder 

‘asfaltboer’ geworden.’ 

Hij vervolgt enthousiast: ‘We zijn er echt blij mee, iedere boer 

denkt van te voren dat hij de beste grond heeft, maar je moet 

oog hebben voor het grotere geheel, het is een kwestie van 

geven en nemen. Anders kom je nooit tot overeenstemming. 

We kregen wel te maken met aanloopkosten omdat het 

perceel dat we toegewezen kregen, een paar hele natte 

plekken bevatte. De ontwatering moest aangepast worden en 

we hebben drainaige aangelegd. 

Mocht CKO opnieuw willen gaan puzzelen, dan willen wij 

graag weer één van de stukjes zijn, zo besluit hij lachend. 

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma

  

Contactgegevens

Kavelruilcommissie

Teun Wolbink (voorzitter) 06 29 12 46 97

Bart Michel 06 20 36 74 50

Erik Pullen  06 50 45 46 69

Henk Deterd  06 51 46 79 56 

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


