
Kavelruil Elsenerbroek - Zeldam wordt mogelijk gemaakt door: 

		

CKO ondersteunt de streek 
Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) onder
steunt initiatiefgroepen bij vrijwillige kavelruil in Over
ijssel. Door contact op te nemen met het CKO krijgen 
initiatief nemers hulp om tot een ruilplan voor hun gebied 
te komen. Naast begeleiding in de voorbereidende fase 
faciliteert het CKO ook bij het indienen van aanvragen 
voor financiering en bij de uitvoering van kavelruil
projecten. Het CKO is een samenwerkingsverband van 
LTO Noord, Kadaster en Dienst Landelijk Gebied (DLG). 
In deze samenwerking bundelen de genoemde organi
saties kennis en ervaring met betrekking tot kavelruil, 
waarbij een intensief contact met de streek voorop staat.  

Het 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 planmati
ge vrijwillige kavelruil is dat de streek het zelf moet willen 
en doen!

Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil 
en het CKO is te lezen op www.cko.nl. U kunt ook bellen 
naar het telefonisch loket: 0570662 807.
Wanneer u niet deelneemt aan de kavelruil, maar wel 
deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, kunt u dit door
geven aan het CKO via info@cko.nl of op 0570662 807.
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In Elsenerbroek kunt u in oktober en  
november uw wensen kenbaar maken!
Iedereen in het gebied heeft zijn of haar eigen ideeën bij 
een ideale kavelruil. Om alle wensen goed te inventarise
ren, organiseert het CKO in oktober en november wens
zittingen voor Elsenerbroek. Tijdens deze bijeenkomsten 
krijgen grondeigenaren en gebruikers de mogelijkheid 
om in een persoonlijk gesprek met de gebiedscoördinator 
dhr. Wilco Pasman en mw. Hennie Mones, projectleider 
Kadaster, hun wensen te uiten. Bij het bespreken van de 
wensen moet de geïnteresseerde zich wel realiseren dat 
alle betrokkenen akkoord moeten gaan met het ruilvoor
stel. De deelname aan deze kavelruil is vrijwillig. De 
grondeigenaren en gebruikers die al aangegeven hebben 
dat zij willen deelnemen aan de kavelruil worden telefo
nisch benaderd voor een afspraak. Heeft u zich nog niet 
opgegeven, maar wilt u toch uw wensen kenbaar maken, 

dat kan. U kunt een afspraak maken door te bellen op 
kantoortijden naar het telefonisch loket van het CKO: 
0570  662 807. Emailen kan ook via info@cko.nl. U 
wordt dan telefonisch benaderd voor het plannen van een 
afspraak.  

Voor vragen en/of per
soonlijke afstemming 
kunt u contact opne
men met gebiedscoör
dinator Wilco Pasman 
via telefoonnummer: 
0613488659. 

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, DLG
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Vrijwillige kavelruil in Elsenerbroek 
van start, Zeldam uitgesteld
In de zomer hebben LTO Noord afdeling Hof van Twen
te, gemeente Hof van Twente en het CKO grondeigena
ren geïnformeerd over de mogelijkheden van vrijwillige 
planmatige kavelruil. Tijdens de voorlichtingsavonden 
bleek er voldoende animo te zijn om mogelijkheden van 
kavelruil in Elsenerbroek te onderzoeken en wens
zittingen te organiseren. In Zeldam kan dit helaas nog 
niet, omdat daar een enorme dichtheid aan landbouw
bedrijven is en voor een structurele verbetering eigen
lijk een bedrijf moet worden uitgeplaatst. De mogelijk
heden daarvoor worden nu onderzocht. Ge sprekken 
met provincie en DLG zijn gaande. 
Een verbetering van de verkaveling is voor de toekomst 
van de landbouw van groot belang. Door huiskavel
vergroting en afstandsverkorting kan tijd en geld 
bespaard worden. Eén kilometer afstandsverkorting 
bespaart gemiddeld ongeveer € 200, per ha. Naast de 
forse voordelen op bedrijfsniveau zijn er ook maat
schappelijke voordelen. Zo heeft minder landbouw
verkeer positieve effecten op de verkeersveiligheid en 
levert het een milieuvoordeel op. 
Om een vrijwillige planmatige kavelruil te realiseren, is 
draagvlak van grondeigenaren van belang. Op wens
zittingen kunnen zij aangeven wat hun wensen en 
idealen voor kavelruil zijn. U kunt zich hiervoor ook nog 
opgeven! Een ruilvoorstel kan alleen gerealiseerd wor
den als alle betrokkenen akkoord gaan. De deelname is 
immers vrijwillig.

Het gebied is aan zet. Wij gaan er voor! 

De initiatiefgroep vrijwillige kavelruil 
Elsenerbroek  Zeldam

Grens kavelruilgebied
Het kavelruilgebied dat op basis van de quickscan en de 
resultaten van de informatiebijeenkomst is vastgesteld, 
ligt in de gemeente Hof van Twente. Aan de noordkant 
wordt het gebied globaal begrensd door de gemeente
grens met Wierden. Aan de oostkant vormt de Zomerweg 
de gebiedsgrens. Aan de zuidkant wordt het gebied be
grensd door de N346, de kern van Goor en de N753. Aan 
de westkant vormt de N752 de grens. 

Flexibele gebiedsgrens
De beschreven gebiedsgrens vormt 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. 
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Stand van zaken kavelruil in  
Elsenerbroek - Zeldam
Grondeigenaren in het gebied Elsenerbroek  Zeldam 
hebben zich op 30 juni en 2 juli laten informeren over 
planmatige vrijwillige kavelruil. Samen met enkele 
ondernemers uit het gebied heeft het CKO een onder
zoek gedaan naar de mogelijkheden en kansen voor het 
starten van een vrijwillige kavelruil. In het gebied heeft 
het CKO al een verkavelingonderzoek gedaan. Deze 
quickscan geeft aan hoe het in het gebied gesteld is 
met de verkaveling. Op de informatieavond lichtte het 
CKO deze quickscan toe.

De eerste avond was vooral gericht op het gebied 
Elsenerbroek en de tweede op het gebied Zeldam. De 
belangstelling vanuit Elsenerbroek was goed. Ongeveer 
25 grondeigenaren, voornamelijk  agrarische onder
nemers, hebben door het invullen van een aanmel
dingsformulier te kennen gegeven dat ze positief staan 
tegenover kavelruil. Zij willen uitgenodigd worden voor 
het naar voren brengen van hun wensen. De belangstel
ling vanuit het gebied Zeldam was lager. Als argument 
hiervoor werd genoemd dat er in het gebied te weinig 
ruilgrond beschikbaar is om tot een effectief ruilplan te 
komen. De initiatiefgroep heeft de resultaten van de 
twee bijeenkomsten besproken en besloten om voor
lopig alleen in het gebied Elsenerbroek met wenszit
tingen te starten. Daarbij is wel afgesproken om de 
gebiedsgrens naar het oosten te verschuiven, tot aan de 
Zomerweg. Voor het gebied Zeldam moet eerst onder
zocht worden of het haalbaar is ruilgrond te verwerven. 
De verwachting is dat dit voor eind 2009 duidelijk zal 
zijn. 

Grondpositie Bureau Beheer Landbouwgronden
Zowel in Elsenerbroek, als in Zeldam liggen gronden 
van overheden DLG / BBL, gemeente Hof van Twente 
en waterschap Regge en Dinkel. Deze gronden zijn 
inzetbaar voor kavelruil. Het waterschap is een actieve 
partij. Immers de gronden die verworven worden voor 
de herinrichting van de Regge, zullen voor een groot 
deel weer teruggaan naar het gebied en kunnen even
tueel ingezet worden als ruilgrond. Bezien wordt of het 
totaal van deze gronden voldoende is om een goede 
start te maken in Elsenerbroek. Dit is bekend na de 
wenszittingen. Laat uw wensen horen!

Beleid landbouwontwikkelingsgebied (LOG)
Hof van Twente
Op beide gebieden is naast de behoefte aan (planma
tige) kavelstructuurverbetering een gemeentelijk LOG 
beleid van toepassing. De initiatiefgroep heeft de ge
meente Hof van Twente nadrukkelijk gevraagd of  
kavelstructuurverbetering mogelijk is, als er sprake is 
van eventuele inplaatsing. De inplaatsingsmogelijkheid 
beïnvloedt de bereidheid van grondeigenaren gronden 
in te zetten voor verbetering van de grondgebonden 
landbouw. Dat geldt zowel voor Zeldam als Elsener
broek. In deze fase van het kavelruilproces zou dit 
beleid geen sta in de weg moeten zijn om landbouw
kundige wensen kenbaar te maken. De mate waarin 
de beperkende factor van de LOG claim een rol gaat 
spelen, wordt ook pas echt inzichtelijk als dit najaar het 
LOG beleid wordt geëvalueerd. Eind 2009, begin 2010 
wordt het LOG beleid aan de raad voorgelegd.

De Regge en het waterschap
In 1998 heeft het Algemeen Bestuur van waterschap 
Regge en Dinkel de Reggevisie vastgesteld. Volgens dit 
toekomstbeeld dient de Regge te worden ontwikkeld tot 
een meanderende, dynamische rivier zonder stuwen. 
Voor het gebied ElsenerbroekZeldam betekent dit een 
kleinere, minder brede Regge met gemiddeld 25 meter 
brede overstromingsvlakten aan weerszijden. Overstro
mingsvlakten zijn gebieden die tijdens hoog water tijdelijk 
onder water komen te staan. Pas heeft het waterschap 
circa 11 ha grond verworven langs de Regge. Het is de 
bedoeling dat na de herinrichting de gronden weer in 
agrarisch gebruik genomen kunnen worden. De realisatie 
van de herinrichting kan naar verwachting vanaf 2010 
plaatsvinden.

Vervolgstappen kavelruil Elsenerbroek
In oktober wordt het projectplan kavelruil Elsenerbroek in
gediend bij provincie Overijssel. Bij goedkeuring betekent 
dit dat zij de kosten die nodig zijn voor het stimuleren en/
of bevorderen van planmatige vrijwillige kavelruil ver
goedt. Hierbij gaat het om:
•	 De	inzet	van	onder	andere	de	kavelruilbegeleider	in	

het gebied, de initiatiefgroep en ondersteuning vanuit 
het CKO; 

•		 Een	vergoeding	van	de	notaris-	en	kadasterkosten	die	
gemaakt worden bij het tot stand brengen van ruilin
gen; 

•		 Een	budget	om	kleine	kavelaanpassingen	te	bewerk
stelligen, bijvoorbeeld het verleggen van een inrit of 
een sloot.

Aan deelnemende grondeigenaren in een kavelruil wordt 
een vergoeding gevraagd voor de geruilde hectares.
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Wenszittingen  
Grondeigenaren en gebruikers 
kunnen aangeven welke kavels 
zij graag geruild willen zien.

Conceptbasisruilplan en  
go/no go moment  
Na de wenszittingen stelt het 
Kadaster een conceptbasis
ruilplan op. Deze wordt in de 
initiatiefgroep besproken. Dan 
wordt besloten of er voldoende 
ruilwensen en kansen zijn 
voor een vrijwillige planmatige 
kavelruil in Elsenerbroek. Of 
het proces stopt hier of krijgt 
een vervolg in 2010.

Vorming van de kavelruil-
commissie en aanwijzen 
kavelruilbegeleider.  

Basisruilplan  
In overleg met de kavelruil
commissie en begeleider komt 
het basisruilplan tot stand.

Besprekingen 
De kavelruilbegeleider be
spreekt het basisruilplan met 
betrokkenen.

Definitieve ruilplan

Juridische en financiële 
aspecten bespreken met 
betrokkenen en afronden. 

Van wenszitting tot kavelruilovereenkomst in Elsenerbroek in de tijd
De vrijwillige kavelruil in Elsenerbroek heeft een geplande tijdsduur van twee jaar. De volgende stappen worden genomen: 

Tekenen van kavelruilover-
eenkomst en overdracht van 
kavels.

Indien tijdens het traject blijkt 
dat er niet voldoende voort
gang is of dat het criterium van 
minimaal 10% kavelvergroting 
niet gehaald kan worden, kan 
de kavelruilcommissie alsnog 
beslissen om het project te 
stoppen.


