
Ondersteunde kavelruil in Neerijnen 
Flexibel, snel en doelgericht 

23 februari 2010, Keizershof, Opijnen 



Soorten kavelruil 

 Losse kavelruil: (min. 3 partijen, eigen initiatief) 

 Ondersteunde kavelruil: (ondersteuning door 
kavelruilcoördinator, commissie, communicatie 
en administratieve afhandeling ruilingen) 

 Planmatige kavelruil: (lokale commissie, 
inrichtingsplan, wenszittingen, ook vrijwillig) 

 Wettelijke kavelruil: (besluit GS, 
herverkavelingsplan, ruiling is verplichtend, lange 
doorlooptijd) 



Ondersteunde vrijwillige kavelruil  

 Locale commissie (initiatief LTO-afdeling) 
 Vrijwillig 
 Minimaal 3 ruilende partijen 
 Landbouwstructuur verbetering belangrijkste 

doel 
 Doelstelling 150 ha vrijwillig ruilen 
 Looptijd van het project 2 jaar 
 Projectmatige aanpak 
 Gesprek kavelruilcoördinator is kosteloos 
 Vergoeding voor notaris en kadaster kosten 
 Subsidie van provincie Gelderland en EU 
 
 



Voorbeeld ruilplan 



Voordelen vrijwillige kavelruil (1) 

 Kostenbesparing voor de boer (minder brandstof, 
lagere machinekosten, personeel minder onder weg) 

 Eenvoudiger management, minder en grotere percelen 
en dichter bij het bedrijf 

 Tijdbesparing (minder transport kilometers, efficiënter 
werken) 

 Verkeersveiligheid (minder bedrijfsintern transport en 
minder op de weg) 

 Besparing fossiele brandstof (reductie CO2-emissie) 

 Evt. realisatie andere doelen (water, natuur, milieu, 
landgoederen, openheid) 

 Relatief snel te realiseren 

 

 



Voordelen in € grasland     (2) 
Tabel 1: Transportkosten per hectare grasland vóór kavelruil 

 

Werkzaamheden 

aantal 

keer 

km 

totaal uren totaal uur- tarief 

brandstofkosten 

€ 

transportkosten 

€ 

Weideslepen 1 8 0,32 30 3,07 12,67 

Drijfmest uitrijden* 7 56 2,24 30 21,50 88,70 

Kunstmestgift 3 24 0,96 30 € 9,22  38,02  

Gras maaien 4 32 1,28 30 € 12,29  50,69  

Gras schudden** 6 48 1,92 30 18,43 76,03 

Gras harken 4 32 1,28 30 € 12,29  50,69  

Gras inkuilen*** 5 40 1,60 75 € 0,00  120,00 

Gras hakselen 4 32 1,28 200 € 0,00  256,00  

Totaal € 692,80  

* mestuitrijden (7 keer): 49 kuub mest per hectare uitgereden met een mestinjecteur van 7 kuub 

** gras schudden (6 keer): 4 grassneden gemiddeld 1,5 keer schudden 

*** silagewagen (5 keer): 4 grassneden 1,25 silagewagen per hectare 

Door kavelruil een hectare grasland 3,5 km  

dichter bij het bedrijf te halen is een jaarlijkse  

besparing van € 690,-- mogelijk. 



Voordelen in € maïsland     (3) 
Tabel 1: Transportkosten per hectare maïsland vóór kavelruil 

 

Werkzaamheden 

aantal 

keer 

km 

totaal 

uren 

totaal 

uurtarief brandstofkosten 

(€) 

transportkosten 

(€) 

Groenbemester onderwerken 1 8 0,32 30 3,07 12,67 

Mest uitrijden* 6 48 1,92 30 18,43 76,03 

Ploegen 1 8 0,32 30 3,07 12,67 

Zaaibed klaarmaken 1 8 0,32 30 3,07 12,67 

Maïs inzaaien 1 8 0,32 30 3,07 12,67 

Gewasbescherming 1 8 0,32 50 - 32,00 

Maïshakselaar 1 8 0,32 200 - 64,00 

Maïssilagewagen** 4 32 1,28 75 - 96,00 

Groenbemester inzaaien 1 8 0,32 30 3,07 12,67 

Totaal 331,38 

* mestuitrijden: 42 kuub mest per hectare uitgereden met een mestinjecteur van 7 kuub  

** maïs inkuilen: 40-50 ton mais per hectare met silagewagens van 10-12 ton per wagen.  

Door kavelruil een hectare maïsland 3,5 km  

dichter bij het bedrijf te brengen, is een  

jaarlijkse besparing van € 290,-- mogelijk. 



Efficiënt en plezierig werken! 



Leden van de kavelruilcommissie 

 Henk Ekelmans, voorzitter 

 Job Nijhoff 

 Alfred Verstegen 

 Aryan van Toorn 

 

 Stan Glaudemans, Kavelruilcoördinator, Haaften                 

gloudemans@optifield.nl, 0418-591011, 06-29072425 

 Martin Wiltink: afhandeling ruilingen, SBKG 

 Radboud Vorage, ondersteuning commissie             

rvorage@clm.nl, 06-51431301 

 

mailto:gloudemans@optifield.nl
mailto:rvorage@clm.nl


Projectgebied 



Stappen in het kavelruilproject 

1. Start communicatie met het gebied (artikelen, nieuwsbrief, etc.) 

2. Kavelruilcoördinator bezoek mensen die zich al aangemeld hebben 

3. Agrariërs met ruilideeën kunnen zich melden 

4. Keukentafel gesprekken 

5. Concept ruilplannen (interactief ruilen) 

6. Overeenstemming over ruilplan en volmachten 

7. Administratief verwerken van ruiling 

8. Overdracht gronden 

9. Na 2 jaar afronding van het project 

10. Mogelijk verlenging bij voldoende succes en/of mogelijkheden 

 

Het eigen initiatief bepaald het succes van de kavelruil ! 

 

Dus wacht niet af, maar neem contact op 

met commissie of coördinator 



Dank voor uw aandacht 

Stan Gloudemans 

Optifield 

gloudemans@optifield.nl 

06- 29072425 

 

Henk Ekelmans 

kwekerij.sensation@planet.nl 

0418-591531 


