
Wenszittingen geslaagd
De eerste stappen in de vrijwillige 
kavelruil Bruchterveld e.o. zijn gezet. In 
september hebben alle grondeigenaren 
met één hectare grond of meer tijdens 
wenszittingen de mogelijkheid gekregen 
om hun wensen ten aanzien van grond-
verdeling in het gebied aan te geven. 
Zowel het waterschap Velt en Vecht als 
de gemeente Hardenberg is gehoord en 
is in deze kavelruil een ruilende partij. 
Er is voldoende animo in het gebied om 
een kavelruil te realiseren. Uit de eerste 
inventarisatie blijkt dat er voldoende 
ruilmogelijkheden zijn. Met alle wensen 
op een rij hebben Hennie Mones,  
medewerker van het Kadaster, en 
kavelruil begeleider 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 van deze kavelruil is om veldkavels bij 
huis te krijgen of dichterbij huis of om van 
meerdere veldkavels een grotere kavel te 
maken. Daardoor kunt u goedkoper werken 
en verkort u de rijtijd. 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,

Bertus Veltink, voorzitter 
kavelruilcommissie Bruchterveld e.o.
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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 afmelden voor de nieuwsbrief.

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

Aanspreekpunten 
Bruchterveld e.o.

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

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.



Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Bruchterveld e.o. wordt mogelijk gemaakt door: 
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Aankoop gronden door 
waterschap Velt en Vecht 
In het vrijwillige kavelruilgebied Bruch-
terveld e.o. heeft het waterschap Velt 
en Vecht ook wensen ten aanzien van 
gronden om waterdoelen te realiseren. 
Deze wensen zijn ingebracht tijdens 
een wenszitting. Deze worden waar 
mogelijk meegenomen in de kavelruil 
waar landbouwstructuurverbetering 
voorop staat. Omdat niet alle agrariërs 
in het gebied meedoen met de kavelruil 
zal het waterschap de agrariërs die 
niet meedoen met de kavelruil, maar 
waarvan het waterschap wel gronden 
wenst aan te kopen, zelf benaderen. 
Dit gebeurt in goed overleg met de 
kavelruilcommissie. Ook deze mensen 
worden bezocht door Seine Grefelman. 

Het waterschap heeft bewust gekozen 
om Seine Grefelman deze opdracht te 
laten uitvoeren, om te voorkomen dat 
meerdere personen in één gebied actief 
zijn. Mocht u hierover vragen hebben 
dan kunt u contact opnemen met de 
kavelruilcommissie.

U kunt nog meedoen
Grondeigenaren die zich niet aange-
meld hebben voor de kavelruil, zijn 
niet uitgenodigd voor de wenszittingen. 
Misschien zijn er nog grondeigenaren in 
het gebied die alsnog mee willen doen. 
Dit kan uiteraard. Ook reeds opgestarte 
onderlinge ruilingen kunnen nog aanslui-
ten. 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: 

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

Vervolgstappen
De kavelruilcommissie gaat de komende 
maanden aan de slag met het maken 
van een basisruilplan voor het gebied 
Bruchterveld e.o. Dit kan bestaan uit 
verschillende deelplannen. Ook worden 
keukentafelgesprekken gevoerd met 
de grondeigenaren om het ruilplan 
te bespreken. Hiervoor komt Seine 
Grefelman bij u langs. De volgende stap 
in het proces is het definitief maken 
van het ruilplan of de deelruilplannen 
en even tueel het tekenen van intentie-
verklaringen. Hiermee geeft de grond-
eigenaar aan dat hij/zij de intentie heeft 
om kavels over te dragen of over te 
nemen. Vervolgens worden de juridische 
en financiële aspecten opgepakt. Tot 
slot wordt de kavelruilovereenkomst 
getekend en kan de kaveloverdracht 
plaatsvinden. Deze vrijwillige kavelruil 
moet eind 2013 zijn afgerond in verband 
met de financiële ondersteuning vanuit 
de Provincie Overijssel en de Europese 
Unie. 

kavelruilgebied Bruchterveld e.o.


