
De kavelruilcommissie en de kavelruil-
begeleider van links naar rechts: 
Gerrit Hulsman, John Hutten, Tonny Kemper, Joop 
Rensen.

Contactpersonen Haarle
Kavelruilbegeleider
Joop Rensen  06 - 13 48 86 93

Kavelruilcommissie
Gerrit Hulsman   0548 - 61 88 20
John Hutten   06 - 10 56 33 35
Tonny Kemper   06 - 25 36 71 31

Geïnformeerd blijven?
Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil 
en over het CKO is te vinden op www.cko.nl of te verkrij-
gen via het telefonisch loket: 088 - 888 66 74.

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

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

Het CKO ondersteunt de streek 
Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO)
ondersteunt initiatiefgroepen bij vrijwillige kavelruil in 
Overijssel. Door contact op te nemen met het CKO krijgen 
initiatiefnemers 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 kavelruilprojec-
ten. Het CKO is een samenwerkingsverband van  
LTO Noord, Kadaster en Dienst Landelijk Gebied (DLG).
In deze samenwerking bundelen de genoemde organisa-
ties kennis en ervaring met betrekking tot kavelruil, waar-
bij een intensief contact met de streek voorop staat. Het
CKO is er voor de streek, de grondeigenaren zijn zelf aan
zet om kavelruil in een gebied tot een succes te maken.
De voorwaarde voor een succesvolle planmatige vrijwil-
lige kavelruil is dat de streek het zelf moet willen en doen!

Vrijwillige kavelruil in Haarle
Afgelopen winter is het bestuur van de LTO Noord 
afdeling Hellendoorn gevraagd door agrarische onder-
nemers om te onderzoeken of er voldoende mogelijk-
heden zijn voor een vrijwillige kavelruil rond Haarle. Het 
bestuur hoefde daar niet lang over na te denken. De 
ruilverkaveling van de jaren ‘70 ligt al weer ver achter 
ons en in de loop van de jaren zijn weer veel veldka-
vels ontstaan. Samen met het Coördinatiepunt Kavel-
ruil Overijssel is een initiatiefgroep gevormd die alle 
grondeigenaren heeft uitgenodigd voor een informa-
tiebijeenkomst over de mogelijkheden van een vrijwil-
lige kavelruil in het gebied Haarle. Rond de veertig 
personen hebben zich laten informeren op 26 augustus 
2010. Deze goede opkomst en interesse zijn voor de 
initiatiefgroep vrijwillige kavelruil Haarle voldoende 
reden om het proces voort te zetten. Inmiddels is de ini-
tiatiefgroep bereid gevonden om ook als kavelruilcom-
missie op te treden. De kavelruilcommissie bestaat uit 
agrarische ondernemers uit het gebied. Zij stellen zich 
in deze nieuwsbrief aan u voor.

Dit is een vrijwillige kavelruil. De deelname is dan ook 
geheel vrijwillig. Het doel is om veldkavels bij huis te 
krijgen of dichter bij huis of om van meerdere veld-
kavels een grotere kavel te maken. Daardoor kunt u 
goedkoper werken en is er minder reistijd. Graag wil 
ik u dan ook uitnodigen om naar de wenszittingen te 
komen om uw wensen kenbaar te maken. We hopen u 
te ontmoeten op de wenszittingen die in december van 
start gaan.

Namens de Kavelruilcommissie Haarle,
John Hutten, voorzitter

Kavelruilcommissie

John Hutten: 
‘Samen met mijn broer heb ik een melkveebedrijf in de 
buurt van de Sallandse Heuvelrug en een jongveebedrijf 
in Espelo (Holten). Ik weet dus uit ervaring hoeveel extra 
tijd het kost wanneer percelen op afstand liggen.’

Tonny Kemper:
‘Ik werk naast de boerderij ook bij AB OOST. Ik zie een 
vrijwillige kavelruil als een grote kostenbesparing op zo-
wel transportkosten als tijd. Veel is er al weer veranderd 
na 30 jaar ruilverkaveling. Dit is een manier om samen 
op een goedkope manier toch grond dichter bij huis te 
krijgen.’

Gerrit Hulsman:
‘Samen met mijn vrouw Joke heb ik een melkveebedrijf 
in Nijverdal met 75 melkkoeien. Als LTO-bestuurder wil ik 
graag meewerken aan een toekomstgerichte veehouderij, 
een goede verkaveling helpt daarbij.’

Kavelruilbegeleider Joop Rensen:
‘Samen met u wil ik de uitdaging aangaan om van deze 
kavelruil een succes te maken. Als we vooral denken in 
kansen en mogelijkheden dan is er vaak veel meer moge-
lijk dan vooraf gedacht. Ik heb er zin in!’
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De voorbereidingen voor de vrijwillige kavelruil Haarle wordt mogelijk gemaakt door:





Tijdschema voor kavelruil Haarle 
De vrijwillige kavelruil in Haarle heeft een geplande
tijdsduur van twee jaar. In deze periode staan de
volgende stappen gepland:
•	 Vanaf	december	2010	worden	wenszittingen	gehou-

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

•	 Na	de	wenszittingen	stelt	het	Kadaster	concept	basis-
ruilplannen op.

•	 In	overleg	met	de	kavelruilcommissie	en	-begeleider	
komen de deelruilplannen tot stand.

•	 Vanaf	begin	2011	tot	zomer	2012	bespreekt	de	kavel-
ruilbegeleider de verschillende deelruilplannen met de 
betrokkenen.

•	 Tussentijds	kunnen	bij	voldoende	consensus	intentie-

verklaringen getekend worden. Hiermee geeft de 
grondeigenaar aan dat hij/zij de intentie heeft om 
kavels over te dragen of over te nemen.

•	 Eind	zomer	2012	is	het	definitieve	ruilplan,	bestaande	
uit verschillende deelruilplannen, klaar.

•	 Vervolgens	worden	juridische	en	financiële	aspecten	
opgepakt en afgerond.

•	 Eind	2012	worden	kavelruilovereenkomsten	getekend	
en kan de kaveloverdracht plaatsvinden.

De bovenstaande planning is gemaakt op basis van
afspraken met provincie Overijssel. Indien tijdens het
traject blijkt dat er niet voldoende voortgang is, kan de
kavelruilcommissie alsnog beslissen om het project
Haarle te stoppen.

Kavelruilgebied Haarle

Het gebied
Het gebied dat met de Quick Scan is onderzocht ligt in 
de gemeente Hellendoorn. Aan de oostzijde wordt het 
gebied begrensd door de Hellendoornse Berg (de bos-
percelen zijn buiten beschouwing gelaten) en de Oude 
Deventerweg, in een punt uitlopend aan de zuidzijde tot 
de Lurkershoek. Aan de westzijde wordt het gebied van 
noord naar zuid begrensd door de gemeentegrens tus-
sen	de	gemeenten	Hellendoorn	en	Raalte.	Van	oost	naar	
west lopen zowel de N35 als de spoorlijn Zwolle – Almelo 
dwars door het gebied. 

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 verka-
veling in het gebied Haarle. De bedrijfsgebouwen moeten 
wel binnen het begrensde gebied staan.

Start van gecoördineerde kavelruil 
in Haarle
Voor	het	gebied	Haarle	heeft	de	provincie	Overijssel	
een beschikking afgegeven voor de start van vrijwillige 
kavelruil. De provincie vergoedt de kosten die nodig zijn 
voor het stimuleren en/of bevorderen van planmatige 
vrijwillige kavelruil. Hierbij gaat het onder meer 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.

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

Maak wensen kenbaar
Iedere	grondeigenaar	heeft	eigen	ideeën	en	wensen	bij
een ideale kavelruil voor zijn/haar bedrijf. Om alle wen-
sen goed te inventariseren, organiseert de kavelruilcom-
missie samen met het CKO een aantal wenszittingen. 
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen grondeigenaren 
in een persoonlijk gesprek met een CKO medewerker 
van het Kadaster en de kavelruilbegeleider hun wensen 
uiten ten aanzien van de verkaveling. Bij het bespre-
ken 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 
in het gebied Haarle die al aangegeven hebben dat zij 
willen deelnemen aan de kavelruil ontvangen een uitno-
diging voor de wenszittingen die voor de jaarwisseling 
van 2010 zullen starten.
Indien u zich nog niet heeft opgegeven voor de wens-
zitting maar wel een uitnodiging wilt ontvangen, kan 
dat uiteraard. Graag zelfs! U kunt zich tot 1 december 
aanstaande aanmelden door contact op te nemen met 
kavelruilbegeleider Joop Rensen via info@cko.nl
met de vermelding: opgave wenszitting Haarle of via 
telefoonnummer: 06 - 13 48 86 93. 

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel


