
Wenszittingen geslaagd
De eerste stappen in de vrijwillige kavelruil 
Collendoorn zijn gezet. Eind 2010 heb
ben alle grondeigenaren met één hectare 
grond of meer tijdens wenszittingen de 
mogelijkheid gekregen om hun wensen 
ten aanzien van grondverdeling in het 
gebied aan te geven. Er blijkt voldoende 
animo in het gebied om een kavelruil te 
realiseren; er zijn voldoende mogelijk
heden en voldoende grondeigenaren die 
de intentie hebben om mee te doen. Met 
alle wensen op een rij hebben Charlotte 
Gillet, medewerker van het Kadaster, 
en kavelruilbegeleider Seine Grefelman 
de mogelijkheden van ruilingen in kaart 
gebracht.
Dit schetst een mooi beeld voor de
toekomst. Nu moeten we dit nog gaan
realiseren!

De kavelruilcommissie gaat enthousiast
verder en hoopt dat u van deze vrijwillige
kavelruil ook de grote voordelen ziet.
Het doel is om veldkavels bij huis te krijgen 
of dichter bij huis of om van meerdere 
veldkavels een grotere kavel te maken. 
Daardoor kunt u goedkoper werken en 
vermindert de reistijd. Bij het tot stand 
brengen van ruilingen worden de notaris 
en kadasterkosten vergoed. 
Samen kunnen we zorgen voor een goede 
verdeling van de grond.

Met vriendelijke groet,

Lucas Waterink, 
voorzitter kavelruilcommissie Collendoorn
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Geïnformeerd blijven?!
Algemene informatie over vrijwillige 
planmatige kavelruil en over het CKO is 
te vinden op www.cko.nl of te verkrijgen 
via het telefonisch loket: 088  888 66 74. 
Via deze kanalen kunt u zich ook afmel
den voor de nieuwsbrief.

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

Aanspreekpunten 
Collendoorn

Kavelruilbegeleider 
Seine Grefelman  06  13 48 86 87
 info@cko.nl

Kavelruilcommissie
Lucas Waterink      06  51 40 94 56
Henk Deterd 06  51 46 79 56
Henk Meinen 06  15 57 28 59
Erik Back 06  22 47 76 21



Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Ane wordt mogelijk gemaakt door: 
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U kunt nog meedoen 
Grondeigenaren die zich niet aange
meld hebben voor de kavelruil, zijn niet
uitgenodigd voor de wenszittingen. 
Wilt u grond aanbieden of meedoen 
met de kavelruil? Dit kan uiteraard. Ook 
reeds opgestarte onderlinge ruilingen 
kunnen natuurlijk nog aansluiten.

De voordelen om met deze vrijwillige
planmatige kavelruil mee te doen
zijn immers groot. Kavelruilbegeleider
Seine Grefelman informeert u graag.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met kavelruilbegeleider
Seine Grefelman via telefoonnummer:
06  13 48 86 87 of email: info@cko.nl.

Vervolgstappen
De kavelruilcommissie gaat de
komende maanden aan de slag met
het maken van een ruilplan voor
het gebied Collendoorn. Het ruilplan 
wordt opgebouwd uit meerdere kleinere 
ruilingen om de kans op succes van de 
onderlinge ruilingen te vergroten. Ook 
worden keukentafelgesprekken gevoerd 
met de grondeigenaren om de ruilingen 
te bespreken. Hiervoor komt Seine 
Grefelman bij u langs. 
De volgende stap in het proces is het 
definitief maken van het ruilplan. Vervol
gens worden de juridische en financiële 
aspecten opgepakt. Tot slot wordt de 
kavelruilovereenkomst getekend en kan 
de kaveloverdracht plaatsvinden.

Waterschap
Op 17 januari organiseerde het water
schap Velt en Vecht een voorlichtings
avond waarop zij de plannen toelichtte 
die zij in het gebied heeft. Het water
schap doet in deze CKO vrijwillige 
kavelruil mee als ieder andere ruilende 
partij. De landbouwstuctuurversterking 
staat hierin voorop.

gebiedsgrens Collendoorn


