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Vrijwillige kavelruil Bruchterveld- 
Radewijk-Hoogenweg
De LTO Noord afdeling Hardenberg, het waterschap Velt 
en Vecht en gemeente Hardenberg hebben het initiatief 
genomen voor een vrijwillige kavelruil in het buitengebied 
Bruchterveld-Radewijk-Hoogenweg (vanaf nu: Bruchter-
veld e.o.). In dit gebied zijn mogelijkheden voor landbouw-
structuurverbetering, mede omdat een claim van een  
robuuste verbindingszone, zoals het er nu naar uitziet, 
wordt geschrapt. Dan is er weer een gebied van ongeveer 
2500 hectare beschikbaar waarin landbouwstructuur-
verbetering kansrijk lijkt. Samen met het Coördinatie-
punt Kavelruil Overijssel (CKO) heeft de initiatiefgroep 
grondeigenaren in het buitengebied van Bruchterveld e.o. 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de mo-
gelijkheden van vrijwillige kavelruil. Ruim zestig personen 
hebben zich op 19 mei laten informeren. Uit de quickscan 
blijkt dat in het gebied relatief veel veldkavels zijn en dat 
de verkaveling matig is. De aanwezigen waren enthousiast 
om het proces voort te zetten. Dit is een stimulans voor 
de initiatiefgroep. Een deel van deze groep vormt nu de 
kavelruilcommissie, aangevuld met andere ervaren onder-
nemers. Tijdens de eerste kavelruilcommissievergadering 
is Seine Grefelman unaniem gekozen als kavelruilcoördi-
nator. Hij kent het gebied goed en weet wat speelt bij de 
agrarische ondernemers. 
Vrijwillige kavelruil betekent vrijwillige deelname om uw 
wensen kenbaar te maken met als doel uw bedrijf te  
optimaliseren. Goede verkaveling betekent financieel 
voordeel door bijvoorbeeld rijtijdverkorting en brandstof-
besparing. De kavelruilcommissie gaat enthousiast aan de 
slag om de vrijwillige kavelruil een succes te laten worden. 
We hopen u te ontmoeten op de wenszittingen die in  
september van start gaan.

Namens de kavelruilcommissie Bruchterveld e.o. 
Bertus Veltink, voorzitter

Kavelruilcommissie

Bertus Veltink, voorzitter
‘Ik heb samen met mijn vrouw een melkveebedrijf en een 
kleine tak vleesvarkens te Bruchterveld. Ik zie vrijwillige 
kavelruil als een goede mogelijkheid om tot een structuur-
verbetering van de bedrijven te komen. Dit leidt tot een 
lagere kostprijs en goede toekomst voor het bedrijf.’

Gert Jonkhans
‘Samen met mijn vrouw heb ik een melkveebedrijf met 65 
melkkoeien en bijbehorend jongvee in Radewijk. Namens 
LTO Noord afdeling Hardenberg was ik betrokken bij de 
trace’s van de robuuste verbindingszone en heb zo veel  
kennis opgedaan van het gebied. Na jaren van onzeker-
heden kan en moet de landbouwstructuur weer op peil 
gebracht worden.’ 

Eg Hutten
‘Samen met mijn vrouw en zoon heb ik een melkvee -
bedrijf met 110 melkkoeien en 80 stuks jongvee aan de  
Hoogenweg. Ik zie vrijwillige kavelruil als een mogelijkheid 
tot verbetering van de bedrijfsvoering. Dit geeft voor veel 
boeren met opvolgers mogelijkheden voor de toekomst.’

Albert Reinders
‘Op ons bedrijf in Baalder, net buiten het plangebied, hebben 
we afgelopen winter de melkveehouderij beëindigd en gaan 
we verder met akkerbouw. Vrijwillige verkaveling geeft enkel 
winnaars, met als resultaat winst voor het bedrijf.’

Seine Grefelman - kavelruilbegeleider
‘Als voormalig melkveehouder en akkerbouwer uit Overijssel 
en Groningen weet ik hoe belangrijk een goede verkaveling 
is voor de financiële en arbeidtechnische kant van het bedrijf. 
Samen met u streef ik er naar om de kavelruilplannen goed 
te realiseren. 
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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 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, 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!

Geïnformeerd blijven?
Wanneer u niet deelneemt aan de kavelruil, maar wel 
deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, kunt u dit 
doorgeven aan het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
(CKO) via info@cko.nl of 088 - 888 66 74. 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.
 

www.cko.nl  info@cko.nl

       088 – 888 66 74

Contactpersonen Bruchterveld e.o.

Kavelruilbegeleider
Seine Grefelman  06 - 13 48 86 87

Kavelruilcommissie
Bertus Veltink   06 - 47 96 50 74
Gert Jonkhans  06 - 13 26 12 46
Eg Hutten   0523 - 26 19 83
Albert Reinders   06 - 51 55 59 27 

De kavelruilcommissie van links naar rechts: 
Gert Jonkhans, Bertus Veltink, Albert Reinders 
en Eg Hutten.

De voorbereiding voor de vrijwillige kavelruil Bruchterveld e.o. wordt mogelijk gemaakt door: 
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Start van vrijwillige kavelruil in  
Bruchterveld e.o. 
Voor het gebied waarin de plaatsen Bruchterveld, 
Radewijk en Hoogenweg liggen, heeft de provincie 
Overijssel een beschikking afgegeven voor de startfase 
van een vrijwillige kavelruil. Als uit de uitkomsten van de 
wenszittingen blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn 
voor het opstellen van een ruilplan, wordt een beschik-
king voor de uitvoeringsfase verwacht. 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 bespreken 
van de wensen moet de geïnteresseerde zich wel 
bewust zijn dat deze kavelruil vrijwillig is. Een ruilplan 
kan pas doorgaan als alle betrokkenen akkoord gaan 
met het voorstel. De grondeigenaren en -gebruikers in 
het gebied Bruchterveld e.o. die hebben aangegeven 
dat zij interesse hebben in de kavelruil ontvangen een 
uitnodiging voor de wenszittingen. Deze starten in 
september 2011. Indien u zich nog niet heeft opgegeven 
voor de wenszitting maar wel een uitnodiging wilt 
ontvangen, kan dat uiteraard. Graag zelfs! U kunt zich 
tot 15 augustus aanmelden 
door contact op te nemen met 
kavelruilbegeleider Seine Grefel-
man via info@cko.nl met de 
vermelding: opgave wenszitting 
Bruchterveld e.o. of via telefoon-
nummer: 06 - 13 48 86 87.

Wensen waterschap
In het vrijwillige kavelruilgebied Bruchterveld e.o. 
heeft het waterschap Velt en Vecht ook wensen ten 
aanzien van gronden om waterdoelen te realiseren. 
Het waterschap is een deelnemer zoals iedereen in 
het gebied. De wensen van het waterschap zijn gericht 
op goede waterberging in het gebied en verbreden 
van de watergangen. Meer specifieke informatie is te 
lezen op: www.veltenvecht.nl/projecten/brucht_een. 
In deze vrijwillige kavelruil staat het belang van 
landbouwstructuurverbetering voorop. Als er naast 
landbouwstructuurverbetering ook andere doelen zijn, 
worden deze waar mogelijk meegenomen. De leden van 
de kavelruilcommissie kunnen u meer vertellen over 
de kansen die vrijwillige kavelruil biedt in relatie tot de 
wensen van het waterschap Velt en Vecht. 

Kavelruilgebied Bruchterveld e.o.

Het gebied
Het projectgebied ligt in de gemeente Hardenberg. ’t Lijn-
tje vormt de grens aan de zuidzijde, de oostelijke grens 
is de Duitse grens. In het westen is de gebiedsgrens 
Kanaal Almelo - De Haandrik en in het noorden vormt de 
Radewijkerbeek de grens. 

Flexibele gebiedsgrenzen
De beschreven gebiedsgrenzen vormen geen harde 
grens voor deelname aan vrijwillige kavelruil. Gronden 
buiten het gebied kunnen mogelijk meegenomen worden 
in de kavelruil wanneer dit mogelijkheden biedt voor de 
verkaveling in het gebied Bruchterveld e.o. 

Tijdschema kavelruil Bruchterveld e.o.
De vrijwillige kavelruil in Bruchterveld e.o. moet eind 
2013 zijn afgerond. Tot deze datum staan de volgende 
stappen gepland:
•  In september worden wenszittingen gehouden. Grond-

eigenaren 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 eind 2011 tot aan begin 2013 bespreekt de 
kavelruilbegeleider de verschillende deelruilplannen 
met de betrokkenen.

•  Tussentijds kunnen bij voldoende consensus inten-
tieverklaringen getekend worden. Hiermee geeft de 
grondeigenaar aan dat hij/zij de intentie heeft om kavels 
over te dragen of over te nemen.

•  In het voorjaar van 2013 is het definitieve ruilplan, 
bestaande uit mogelijk verschillende deelruilplannen, 
gereed.

•  Vervolgens worden juridische en financiële aspecten 
opgepakt en afgerond.

•  In de zomer van 2013 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 onvoldoende voortgang is, kan de 
kavelruilcommissie alsnog beslissen om het project 
Bruchterveld e.o. te stoppen.


