
		
Stichting CKO ondersteunt de streek
De Stichting Coördinatie Kavelruil Overijssel (SCKO) on-
dersteunt initiatiefgroepen bij vrijwillige kavelruil in Over-
ijssel. Door contact op te nemen met de Stichting krijgen 
initiatiefnemers hulp om tot een ruilplan voor hun gebied 
te komen. Naast begeleiding in de voorbereidende fase 
faciliteert de stichting ook bij het indienen van aanvragen 
voor financiering en bij de uitvoering van kavelruilprojec-
ten.

De SCKO is een samenwerkingsverband van LTO Noord, 
Kadaster en Dienst Landelijk Gebied (DLG). In deze sa-
menwerking bundelen de genoemde organisaties kennis 
en ervaring met betrekking tot kavelruil, waarbij een inten-
sief contact met de streek voorop staat. De Stichting 

CKO is er voor de streek, maar 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! 

Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil 
en de Stichting CKO kunt u vinden op www.cko.nl of via 
het telefonisch loket: 0570-662 807.

Wanneer u niet deelneemt aan de kavelruil, maar wel 
deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen kunt u dit doorge-
ven aan de Stichting CKO via info@cko.nl of op 0570-662 
807. 

Vrijwillige kavelruil  
De initiatiefgroep Kavelruil Zenderen-Bornerbroek infor-
meert u graag over het voornemen om een vrijwillige, 
gesubsidieerde kavelruil te houden. Naast goed verka-
velde bedrijven en landgoederen komen bedrijven voor 
met kleine huiskavels en veel vaak verspreid liggende 
veldkavels. Snelwegen, ‘de Doorbraak’ en diverse ste-
delijke uitbreidingsplannen doorsnijden het gebied. 
De wens om tot een betere verkaveling te komen is 
er al heel lang. Niet vreemd, ook als je weet dat het 
tussen lopende en afgeronde landinrichtingsgebieden 
ligt. De LTO afdelingen Almelo en Midden Twente, 
de gemeenten Almelo en Borne en hun gebiedscoör-
dinatoren en de Stichting Coördinatiepunt Kavelruil 
Overijssel (CKO) hebben het initiatief genomen voor 
onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van de 
landbouwstructuur. Het doel van de kavelruil is om bin-
nen twee tot drie jaar percelen te ruilen om huiskavels 
te vergroten en veldkavels samen te voegen tot grotere 
veldkavels. Zo wordt bewerking vergemakkelijkt en de 
landbouw heeft betere kansen om ook in de toekomst 
te blijven renderen. De kavelruil is vrijwillig, waardoor 
u de kans krijgt om uw bedrijf te versterken. U kunt 
uw wensen kenbaar maken. Daarom hopen we u te 
ontmoeten op de binnenkort georganiseerde wenszit-
tingen. U kunt daar uw ideeën bespreken met één van 
de gebiedscoördinatoren. Aan de hand van die gesprek-
ken wordt beoordeeld of het kavelruilproject Zenderen-
Bornerbroek kans van slagen heeft.
Ons devies is: nu heeft u de kans, laat die niet lopen!

Namens de initiatiefgroep kavelruil Zenderen-Bornerbroek,
Jan Bolscher, voorzitter
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Maak wensen kenbaar
Iedereen in het gebied heeft zijn eigen ideeën bij de 
ideale kavelruil. Om alle wensen boven tafel te krijgen 
organiseert de stichting CKO een aantal wenszittingen. 
Tijdens deze bijeenkomsten krijgen grondeigenaren en 
-gebruikers de mogelijkheid om in een persoonlijk ge-
sprek met één van de gebiedscoördinatoren en iemand 
van het Kadaster hun wensen te uiten. Bij het bespreken 
van de wensen moet de geïnteresseerde zich wel bewust 
zijn dat alle betrokkenen akkoord moeten gaan met het 
ruilvoorstel. De deelname aan deze kavelruil is immers 
vrijwillig. De grondeigenaren en -gebruikers van het 
gebied Zenderen-Bornerbroek die al aangegeven hebben 
dat zij willen deelnemen aan de kavelruil ontvangen een 
uitnodiging voor de wenszitting. 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om de 
informatiebijeenkomst te bezoeken of u wilt alsnog een 
uitnodiging ontvangen voor de wenszitting, dan kan dat 
uiteraard. Graag zelfs. U kunt contact opnemen met  
de gebiedscoördinatoren Agnes Mentink-Groener  
(06-20736463) of Tom Jannink (06-10419491) of met  
een van de initiatiefgroepleden.



Flexibele gebiedsgrenzen
De beschreven gebiedsgrenzen vormen geen harde grens 
voor deelname aan vrijwillige kavelruil. Gronden buiten 
het gebied kunnen meegenomen worden in de kavelruil 
wanneer dit mogelijkheden biedt voor de verkaveling in 
het gebied. De bedrijfsgebouwen moeten wel binnen het 
begrensde gebied staan.

Grenzen gebied Zenderen – Bornerbroek
Aan de noordkant is het gebied begrensd door de Loolee 
en de Zenderseweg en aan de oostkant onder andere 
door de Diepegoorsweg en de Broekweg. De zuidkant 
wordt begrensd door de bebouwde kom van Borne en 
de A1. Grofweg gezegd begrenst Bornerbroek, het 
Nijreesbos en de grote Bavenkelsweg de west- en 
noordwestkant.

Tijdschema voor kavelruil Zenderen - 
Bornerbroek
Een vrijwillige kavelruil heeft een geplande tijdsduur 
van twee jaar. Voor het gebied Zenderen - Bornerbroek 
is het schema nog niet concreet in te vullen omdat na 
de wenszitting wordt beoordeeld of een projectplan 
wordt ingediend. Vervolgens zijn we afhankelijk van de 
provincie wanneer zij de beschikking afgeeft. Dan kan 
het tijdschema ingevuld worden. De volgende stappen 
worden gepland: 
•  Vanaf maart 2009 worden wenszittingen gehouden. 

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

•  Kavelruilcommissie neemt besluit over wel of niet 
indienen van projectplan bij provincie Overijssel. 

Na de beschikking:
•  Stelt het Kadaster een concept-basisruilplan op aan 

de hand van de wenszittingen.
•  In overleg met de kavelruilcommissie en -begeleider 

komt het basisruilplan tot stand.
•  De kavelruilbegeleider bespreekt het basisruilplan 

met de betrokkenen.
•  Na ongeveer tien maanden is het definitieve ruilplan 

klaar.
•  Vervolgens worden juridische en financiële aspecten 

opgepakt en afgerond.
•  Kavelruilovereenkomst wordt getekend en de kavel-

overdracht kan plaatsvinden.

Bovenstaande planning is gemaakt op basis van afspra-
ken met de provincie Overijssel. Indien tijdens het traject 
blijkt dat er onvoldoende voortgang is, kan de kavelruil-
commissie alsnog beslissen om het kavelruilproject te 
stoppen. 

Voorstellen initiatiefgroep kavelruil Zenderen - Bornerbroek  

Jan Meijer: jongveeopfokker in Hertme.
‘Vrijwillige kavelruil is een kans voor agrarische bedrij-
ven om het aantal kavels te verkleinen en kavelvergro-
ting mogelijk te maken. Dit werkt kostenbesparend en 
dat is de basis voor een gezonde bedrijfsvoering. Ook 
al woon ik buiten het kavelruilgebied, ik ken het gebied 
erg goed.’

Jan ter Keurs: zeugenhouder in Zenderen.
‘Om gezonde landbouw in dit gebied toekomst te bieden 
is het vergroten van kavels voor de meeste bedrijven 
noodzakelijk. Dus collega’s, kom in ieder geval met uw 
wensen naar de wenszitting!’

Bé Huiskes: melkveehouder in Hertme.
‘Twee jaar geleden hebben we al een poging gedaan 
om vrijwillige kavelruil te realiseren. Toen voldeden 
we niet aan de richtlijnen ven het CKO. Dat was zeer 
teleurstellend. Door andere omstandigheden en een 
gedeeltelijk ander gebied zie ik nu wel mogelijkheden. 
Ik hoop dat de grondeigenaren in het gebied bereid zijn 
om mee te werken.’

Henk ter Braak: melkveehouder in Bornerbroek.
‘Kavelruil heeft mij al veel voordeel gebracht. Ik heb nu 
al het grasland bij huis en kan het jongvee en melk-
vee dag en nacht laten weiden. Ik heb geen trekker-
uren meer op de weg. Daarmee heb ik al veel kosten 
bespaard. Ook voor collega’s kan het veel voordeel 
opleveren.’ 

Jan Bolscher: voorzitter initiatiefgroep en melkveehou-
der in Bornerbroek.
‘Mijn bedrijf ligt net buiten het gebied van het kavelruil-
project. Ik ben dus geen belanghebbende en kan zo on-
partijdig handelen. Ik ken het gebied wel goed. Elke dag 
ervaar ik zelf de voordelen van alle grond bij huis. Bij 
LTO is de wens al jaren geleden neergelegd om iets te 
doen aan de verkavelingsituatie en nu is er eindelijk de 
kans. Ik hoop dat met dit kavelruilproject een versnelde 
ontwikkeling zal plaatsvinden bij blijvers en stoppers. 
We willen het uitruilen van grond bespreekbaar maken 
ten behoeve van een betere landbouwstructuur in het 
gebied, dat het toch al moeilijk heeft door de nabijheid 
van stedelijke invloeden.’

Voorstellen gebiedscoördinatoren

Tom Jannink, gebiedsmanager voor Borne.
‘Sinds enkele jaren ben ik de onafhan-
kelijke gebiedsmanager van De Groene 
Poort. In deze functie is de ontwikkeling van 
agrarische bedrijven veel aan de orde. In 
dat kader zie ik een kavelruil als een zeer 

positieve ontwikkeling, een kans voor veel bedrijven. Ik 
vertrouw dan ook op een goed resultaat, in samenwer-
king met Agnes en met u.’

Agnes Mentink-Groener, gebiedscoördinator 
voor Almelo.
‘Thuis op de boerderij merk ik dat een gun-
stige verkaveling de kostprijs verlaagt. Een 
betere verkaveling brengt u ieder seizoen 
geld op. Daarom ga ik de uitdaging aan om 

in dit gebied vrijwillige kavelruil te realiseren. Natuurlijk 
wel samen met u!’

Start van gecoördineerde kavelruil in 
Zenderen - Bornerbroek

Als na de wenszitting wordt besloten om verder te gaan 
met kavelruil wordt een projectplan ingediend bij de 
provincie Overijssel. Na goedkeuring vergoedt de pro-
vincie de kosten die nodig zijn voor het stimuleren en/of 
bevorderen van planmatige vrijwillige kavelruil. Hierbij 
gaat het 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.

•  Een budget om kleine kavelaanpassingen te be-
werkstelligen, bijvoorbeeld het verleggen van een 
inrit of een sloot.

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

Initiatiefgroep van links naar rechts: 

Henk ter Braak, Jan ter Keurs, 

Jan Bolscher, Bé Huiskes en 

Jan Meijer.


