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Kavelruilcommissie 
geïnstalleerd
In onze vorige nieuwsbrief, begin dit 
jaar, was de initiatiefgroep vrijwillige 
kavelruil Elsenerbroek - Zeldam nog 
op zoek naar een kavelruilcommissie. 
Gerrit Sprokkereef, Arie Bannink en on-
dergetekende hebben zich beschikbaar 
gesteld voor de kavelruilcommissie  
Elsenerbroek en zijn inmiddels als 
kavelruilcommissie Elsenerbroek  
geïnstalleerd. Zoals in de vorige 
nieuwsbrief is geschreven, is het kavel-
ruilproces in Zeldam gestopt. 

Het vrijwillige kavelruilproces in  
Elsenerbroek is gewoon doorgegaan. 
Na de wenszittingen zijn concept deel-
ruilplannen opgesteld. Deze worden nu 
met betrokkenen besproken. Op basis 
van de eerste concept deelplannen 
zien we dat er veel kansen voor vrijwil-
lige ruilingen in het gebied zijn. 

Heeft u uw wensen nog niet aangegeven 
dan kan dat nog steeds door dit door 

te geven aan kavelruilbegeleider  
Wilco Pasman via telefoonnummer:  
06 - 134 88 659. 

De vrijwillige kavelruil biedt kansen aan 
agrarische ondernemers, zowel finan-
cieel als in tijdswinst. U bent aan zet! 
Wij hebben er vertrouwen in dat we  
samen met de grondeigenaren deze  
kavelruil tot een succes kunnen maken. 

Namens de kavelruilcommissie 
Elsenerbroek

Bert Laarhuis, voorzitter
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Aanspreekpunten Elsenerbroek

Kavelruilbegeleider
•	 Wilco	Pasman		 wpasman@stimuland.nl	 06	-	134	88	659

Kavelruilcommissie
•	 Gerrit	Sprokkereef	 gsprokkereef@hetnet.nl			 0547	-	27	29	72		
•	 Arie	Bannink			 adbannink@hetnet.nl		 0547	-	27	45	73
•	 Bert	Laarhuis		 laarhuis-beijering@hetnet.nl	 06	-	233	60	891

Kavelruil Rijssen-Holten Noord wordt mogelijk gemaakt door: 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma

Geïnformeerd blijven?
Wanneer u niet deelneemt aan de 
kavelruil, maar wel correspondentie wilt 
blijven ontvangen, kunt u dit doorgeven 
aan het Coördinatiepunt Kavelruil Over-
ijssel	(CKO)	via	info@cko.nl	of	via	ons	
telefonisch	loket:	088	-	888	66	74.	Via	
dit telefoonnummer is ook algemene 
informatie over het samenwerkings-
verband van Kadaster, LTO Noord en 
DLG in het CKO te verkrijgen. U kunt 
ook onze website www.cko.nl bezoeken. 

www.cko.nl    info@cko.nl
088 – 888 66 74 

kavelruilgebied Elsenerbroek



CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

Bert Laarhuis (voorzitter)
Melkveehouder in Markelo
Bert Laarhuis: ‘De grond dichter bij huis 
of aaneengesloten veldkavels bete-
kent minder transportkosten en een 
enorme tijdwinst in de werkzaamheden. 
In Elsenerbroek zijn daar voldoende 
mogelijkheden voor. Een paar collega 
ondernemers hebben mij geattendeerd 
op de vacatures in de kavelruilcommis-
sie. Niet voor mijn eigen belang, maar 
om veel collega’s financieel voordeel te 
laten behalen.’

Arie Bannink 
•	 Melkveehouder	in	Markelo,	samen	

met zijn vrouw en ouders.
•	 Vier	dagen	per	week	werkzaam	bij	

Arfman Afrasteringsbedrijf in Holten.

Arie Bannink: ‘Ik heb geen belang bij 
deze kavelruil, maar ik weet zeker dat 
door deze kavelruil veel belanghebben-
den winst kunnen behalen.’

Gerrit Sprokkereef 
•	 Rose	vleeskalverhouder	in	Markelo	

met mais- en graanverbouw en loon-
werkersactiviteiten. 

•	 Secretaris	sinds	de	oprichting	van	de	
Stichting Perspectief Elsenerbroek. De 
stichting stelt zich ten doel de leefbaar-
heid in de buurt te bevorderen, zowel 
op sociaal als economisch gebied.

Gerrit Sprokkereef: ‘Door mijn werk als 
loonwerker merk ik het verschil tussen 
een goede verkaveling met grote, aan-
eengesloten percelen en veel, kleine 
percelen op verschillende plekken.’

Stand van zaken en vervolgstappen kavelruil in ElsenerbroekVoorstellen kavelruilcommissie
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Wenszittingen  
Grondeigenaren en -gebruikers hebben op 
wenszittingen aangegeven welke kavels zij 
geruild willen zien.

Go/no go moment  
Na de wenszittingen heeft de CKO  
medewerker van het Kadaster een concept 
ruilplan opgesteld. De initiatiefgroep zag op 
basis van dit plan voldoende mogelijkheden 
om het kavelruilproces voort te zetten. 

Vorming	en	benoeming	van	de	kavelruilcom-
missie en het aannemen van Wilco Pasman 
als kavelruilbegeleider.

Concept deelruilplannen
In overleg met de kavelruilcommissie en 
-begeleider komen conceptdeelruilplannen 
tot stand. Deze worden met betrokkenen 
besproken. 

Eerste deelruilplannen worden definitief
Na bespreking van de concept deelruilplan-
nen verwacht de kavelruilcommissie de 
eerste	aktepasseringen	te	realiseren.	Voor	
1	februari	2011	kunnen	grondeigenaren	
gebruik maken van de nieuwe kavels. 

Tekenen van kavelruilovereenkomst en 
overdracht van kavels
De laatste deelplannen worden door betrok-
kenen definitief gemaakt. Juridische en 
financiële zaken worden besproken en de 
aktepassering vindt plaats. 

Afsluitende bijeenkomst

Verwerven extra ruilgrond
Om tot een succesvolle kavelruil te 
komen, is extra ruilgrond nodig. Deze 
extra grond dient als een soort smeer-
olie.	Voor	de	kavelruil	zijn	al	enkele	
BBL gronden beschikbaar. Wellicht 
heeft u nog kavels beschikbaar voor 
ruiling of verkoop. U kunt dit doorgeven 
aan kavelruilbegeleider Wilco Pasman. 
Ook als u nog wilt aansluiten bij de vrij-
willige kavelruil, kunt u hem benaderen. 
De voordelen om met deze vrijwillige 
planmatige kavelruil mee te doen zijn 
immers groot. 

Op de foto de kavelruilcommissie van links naar rechts: Bert Laarhuis, Arie Bannink en Gerrit Sprokkereef.


