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Vrijwillige kavelruil Reutum succesvol afgesloten! 
 
‘Meedoen aan een vrijwillige planmatige kavelruil betekent over je eigen schaduw heen springen. Dat is 
in Reutum goed gelukt. De gunfactor ligt in Reutum op een goed niveau.’ Zo zei Harry Lenferink, de 
voorzitter van de kavelruilcommissie Reutum afgelopen vrijdag bij de feestelijke afsluitende 
bijeenkomst van de vrijwillige planmatige kavelruil Reutum.  
 
In bijzijn van veel grondeigenaren, de voltallige kavelruilcommissie en vertegenwoordigers van Provincie, 
Gemeente Tubbergen, LTO Noord, Kadaster, Staatsbosbeheer en het CKO-bestuur werd de CKO-kavelruil 
Reutum afgesloten. De eerste ruiling heeft al in 2016 plaatsgevonden en de laatste passeerde op 27 
december vorig jaar bij de notaris. Er deden 66 deelnemers mee die 173 hectare ruilden. Bijzonder aan 
deze kavelruil is volgens kavelruilcoördinator Martin Wiltink, dat hier ook natuurgrond geruild is met 
landbouwgrond.  
 
Prioriteit  
Martin Verbeek, voorzitter van het CKO-bestuur onderstreepte het bijzondere karakter van Reutum. 
‘Kavelruil is onder CKO-paraplu oorspronkelijk bedoeld voor het verbeteren van de landbouwstructuur in een 
gebied. Hier zijn ook natuur- en wateropgaven gerealiseerd. Dit was voor ons als CKO spannend maar het 
heeft een mooi resultaat opgeleverd, waar we blij mee zijn. Hieruit blijkt dat samen veel te bereiken is.’  
Verbeek maakte van de gelegenheid gebruik om de huidige PS en GS-leden in Overijssel op te roepen om 
landbouwstructuurverbetering meer prioriteit te geven dan nu het geval is: ‘Kavelruil is en blijft een krachtige 
manier om iets voor elkaar te krijgen in een gebied’. Hij bedankte de gemeente Tubbergen voor het 
meewerken aan het wijzigen van het bestemmingsplan en gaf complimenten aan de kavelruilcommissie voor 
het bereikte resultaat. 
 
Vieren 
Ook Herman Brink van Staatsbosbeheer noemde de CKO-kavelruil Reutum bijzonder. ‘Een dergelijk, soms 
ingewikkeld, proces staat of valt met de gunfactor tussen de verschillende partijen. Met het bereikte resultaat 
hebben ook wij de inrichting kunnen verbeteren. We leven in een tijd van polarisatie, laten we dit resultaat 
daarom vieren.’ 
 

 
Voor meer informatie: Martin Wiltink – kavelruilcoördinator Reutum: 06-10 56 91 33 of Gerrit Jan van der 
Veen – secretaris CKO: 06 – 52 40 16 49 


