
Kansen voor vrijwillige kavelruil
Eind september hebben ruim veertig ondernemers zich 
laten informeren over de mogelijkheden van een vrijwillige 
planmatige kavelruil in het gebied Vinkenbuurt - Witharen. 
Het initiatief tot het organiseren van deze avond kwam 
vanuit de landbouwontwikkelingsagenda ‘Ruimte voor 
de Vecht’. Bij inventarisatie van de mogelijkheden tot 
landbouwstructuurverbetering kwam in dit gebied uitdruk-
kelijk de wens voor een vrijwillige kavelruil. Dit is voor LTO 
Noord afdeling Ommen aanleiding geweest om samen met 
het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel een onderzoek te 
doen naar de kansen hiervoor. 
Na de informatieavond heeft meer dan zeventig pro-
cent van de deelnemers kenbaar gemaakt dat zij willen 
deelnemen aan de wenszittingen. Zo kunnen zij aangeven 
welke mogelijkheden en wensen zij hebben ten aanzien 
van de verdeling van grond. Ook de mogelijkheden van 
over- of onderbedeling kunnen dan worden besproken. 
Grond eigenaren in het gebied kunnen zich nog tot en met 
6 januari 2012 opgeven voor de wenszittingen. Ook kunt 
u aangeven of u eventueel grond te koop wilt aanbieden. 
U weet dan zeker dat de grond behouden blijft voor de 
landbouw. 
Planmatige, vrijwillige kavelruil biedt goede mogelijkhe-
den voor verbetering van de agrarische kavelstructuur. 
Hiermee kunnen belangrijke voordelen worden behaald 
voor de landbouw. Denk hierbij aan grotere huiskavels en/
of minder veldkavels. Hierdoor kunt u efficiënter werken 
tegen minder kosten door bijvoorbeeld rijtijdverkorting. Aan 
het eind van het kavelruilproces zullen de deelnemende 
ondernemers ook duidelijk financieel voordeel ervaren, dit 
kan oplopen tot enkele honderden euro’s per hectare per 
jaar. 
Het waterschap Groot Salland doet in deze kavelruil mee 
als deelnemer. Agrarische structuurverbetering staat 
voorop. 

De initiatiefgroep is tevreden over de animo tot deelname in 
het gebied. Inmiddels is de kavelruilcommissie geïnstalleerd 
en zijn de eerste voorbereidingen voor de kavelruil gestart. 
Dit vrijwillig kavelruiltraject moet in verband met de financiële 
ondersteuning van Provincie Overijssel eind 2013 afgerond 
zijn. Onderzocht wordt of en hoe gemeente Ommen en/of 
eventueel andere partijen financieel bij deze kavelruil betrok-
ken kunnen worden. 
De kavelruilcommissie gaat enthousiast aan de slag om de 
vrijwillige planmatige kavelruil een succes te laten worden. 
We hopen u te ontmoeten op de wenszittingen die eind 
januari 2012 plaatsvinden. Mocht u zich nog niet hebben 
opgegeven voor de wenszittingen, dan kan dat nog. Hiervoor 
kunt u gebruik maken van bijgevoegd opgaveformulier. 

Met vriendelijke groet,
Namens de kavelruilcommissie Vinkenbuurt - Witharen

Herman Zieleman, voorzitter

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel
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Tijdschema kavelruil 
Vinkenbuurt - Witharen
De vrijwillige planmatige kavelruil Vinkenbuurt - Witharen 
moet eind 2013 zijn afgerond. Tot deze datum staan de 
volgende stappen gepland:
• Eind januari 2012 worden wenszittingen gehouden. 

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

• Aan de hand van de wenszittingen worden de moge-
lijkheden van ruilingen in kaart gebracht. Vervolgens 
worden grondeigenaren uitgenodigd voor één of 
meerdere bijeenkomsten, waar met de kaart op tafel 
deelruilplannen kunnen worden bekeken en vastge-
steld. Deze groepsbijeenkomsten worden begeleid 
door CKO-partner het Kadaster en commissielid Albert 
Dankelman. 

• Vanaf februari 2012 tot aan begin 2013 vinden bijeen-
komsten en eventueel individuele gesprekken plaats om 
deelruilplannen te concretiseren en te effectueren. 

• 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. Als een deelruilplan 
akkoord is en de intentieverklaringen getekend zijn, kan 
tussentijds ook een aktepassering plaatsvinden. De 
ruiling wordt dan bij de notaris vastgelegd.

• 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 
subsidieafspraken met Provincie Overijssel. Indien tijdens 
het traject blijkt dat er onvoldoende voortgang is, kan 
de kavelruilcommissie alsnog beslissen om het project 
Vinkenbuurt - Witharen te stoppen.

Het CKO ondersteunt de streek
In samenwerking met LTO Noord, Dienst Landelijk 
Gebied en Kadaster heeft de provincie Overijssel het 
Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) opgericht. 
Doel van het CKO is om ondersteuning te bieden aan 
grondeigenaren om tot vrijwillige planmatige kavelruil te 
komen. Het CKO ondersteunt initiatiefgroepen bij vrijwil-
lige planmatige kavelruil in Overijssel. Naast begeleiding 
in de voorbereidende fase (zoals voorlichtingsbijeenkomst 
en quickscan van het gebied) faciliteert het CKO ook bij 
het indienen van aanvragen voor financiering en bij de 
uitvoering van kavelruilprojecten. 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 vrijwillige planmatige kavelruil is dat de 
streek het zelf moet willen en doen!

Geïnformeerd blijven?
Wanneer u niet deelneemt aan de vrijwillige planmatige 
kavelruil, maar wel deze nieuwsbrief wilt blijven ontvan-
gen, dan 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 
Vinkenbuurt - Witharen
Kavelruilcommissie
Herman Zieleman 0523 - 67 64 67
Henk Redder  0523 - 65 79 11    
Bertus Binnendijk 0523 - 67 62 58
Albert Dankelman 0529 - 45 49 23 of 06 - 25 29 52 17

De voorbereiding voor de vrijwillige kavelruil Vinkenbuurt - Witharen wordt mogelijk gemaakt door: 



Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland



Start van vrijwillige kavelruil 
in Vinkenbuurt - Witharen
Voor het buitengebied Vinkenbuurt - Witharen heeft de 
Provincie Overijssel een beschikking afgegeven voor de 
uitvoering van een vrijwillige planmatige kavelruil. 
De Provincie vergoedt de kosten die nodig zijn voor het 
stimuleren en/of bevorderen van vrijwillige planmatige 
kavelruil. 
Hierbij gaat het onder meer om:
•  de inzet van onder andere 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, 
ook als u grond te koop heeft
Iedere grondeigenaar heeft eigen ideeën en wensen 
bij een ideale kavelruil voor zijn/haar bedrijf. Om 
alle wensen goed te inventariseren, organiseert de 
kavelruilcommissie samen met het CKO een aantal 
wenszittingen. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen 
grondeigenaren in een persoonlijk gesprek met een 
CKO-medewerker van het Kadaster en commissielid 
Albert Dankelman hun wensen uiten ten aanzien van 
de verkaveling én over onder- of overbedeling. 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. Na de wenszittingen worden 
grondeigenaren uitgenodigd om samen ruilvoorstellen 
te formuleren. De grondeigenaren en -gebruikers in het 
gebied Vinkenbuurt - Witharen die hebben aangegeven 
dat zij interesse hebben in de kavelruil ontvangen een 
uitnodiging voor de wenszittingen. Deze worden eind 
januari 2012 gehouden. 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 en met  
6 januari aanstaande aanmelden door bijge-
voegd formulier te versturen naar het CKO 
t.a.v. Hugo Stamsnieder; Antwoordnummer 
3030, 8000 WB Zwolle. U kunt ook een e-mail 
sturen naar info@cko.nl. 

De kavelruilcommissieleden

Herman Zieleman, voorzitter
‘Samen met mijn vrouw en zoon heb ik een melkvee-
bedrijf aan de Stenenbrug in Witharen. We melken ruim 
100 koeien en de meeste grond ligt bij huis. Bij al het 
werk dat we gedurende het jaar doen, ondervinden we 
daar steeds weer de voordelen van. Ik wil me graag 
inzetten om een goede kavelruil te realiseren.’ 

Henk Redder
‘Aan de Kolonie te Balkbrug heb ik een melkveebedrijf. 
Voor een agrarisch bedrijf is een goede structuur van 
groot belang voor onder andere lagere kosten en 
arbeidsbesparing. De vrijwillige kavelruil biedt voor 
een groot aantal bedrijven de kans om de structuur te 
verbeteren. Graag wil ik mij inzetten voor dit proces als 
commissielid.’

Bertus Binnendijk
‘Ruim 30 jaar woon ik in Witharen, dus dit is voor mij 
inmiddels wel bekend gebied. Samen met mijn vrouw, 
en sinds twee jaar ook met een zoon, zit ik in een 
maatschap. We runnen samen een melkveebedrijf van 
ongeveer 100 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Ik 
hoop dat door deze vrijwillige kavelruil veel voordeel te 
behalen is voor alle deelnemende partijen.’

Albert Dankelman
‘Ik ben melkveehouder in Arrien en voorzitter van de LTO 
Noord afdeling Ommen. Wij gaan voor perspectief voor 
de boeren op het platteland en kavelruilen kan hiervoor 
een belangrijk instrument zijn. Het is een mooie uitdaging 
om in een beperkte tijd zoveel mogelijk perspectief voor 
de boeren in het gebied eruit te halen. Gezien de kaart 
zijn, volgens mij, veel kansen voor het gebied. In deze 
kavelruil zal ik gesprekspartner bij de ruilingen zijn.’ 

Gebiedsgrens vrijwillige planmatige kavelruil Vinkenbuurt - Witharen

Het gebied
Het projectgebied ligt in de gemeente Ommen bij 
Balkbrug en Witharen. De begrenzing is gerelateerd aan 
wegen en bestaande bebouwing en natuurgebieden. De 
hiernavolgende wegen geven de grens aan: Zwolseweg, 
De Stouwe, Witharenweg en de N48.

Flexibele gebiedsgrens
De aangegeven grens van het projectgebied is geen 
harde grens voor deelname aan vrijwillige planmatige 
kavelruil. Grond buiten het gebied kan mogelijk meege-
nomen worden in de kavelruil wanneer dit mogelijkheden 
biedt voor de verkaveling in het gebied. 

Uit de praktijk
Inmiddels zijn verschillende CKO kavelruilprojecten 
afgesloten. Enkele ervaringen uit deze gebieden, geven 
weer wat het voordeel ook voor u kan zijn.

Kavelruilen in Wierden West
‘Vooraf had ik niet kunnen dromen dat de vrijwillige 
kavelruil zo goed zou uitpakken. Niet alleen voor mijn 
melkveebedrijf maar ook voor andere deelnemers. Vooraf 
was er nog wat scepsis in de buurt of een vrijwillige kavel-
ruil wel een kans van slagen zou hebben. Niets is minder 
waar. Door de kennis van zaken en het geduld van 
onder andere de kavelruilcommissie is de kavelruilpuzzel 
geslaagd. Mijn huiskavel is een stuk vergroot. Voorheen 
had ik het land meer versnipperd liggen, gelukkig heb ik 
nu meer aaneengesloten kavels. Dit scheelt toch rijtijd. 
De kracht van deze vrijwillige planmatige kavelruil is dat 
bij de ruilingen alleen agrarische collega’s betrokken 
waren. We kunnen trots zijn op het resultaat!’

Harrie Pierik, melkveehouder in Wierden

Kavelruilen in Noord Deurningen
‘Bij de start van het vrijwillige kavelruilproject in Noord 
Deurningen waren we wat voorzichtig over de mogelijk-
heden voor ons melkveebedrijf. We hadden een kleine 
huiskavel en op verschillende plekken in het gebied grond 
liggen. Door gesprekken werd ons al snel duidelijk dat 
de vrijwillige kavelruil ook kansen voor ons bedrijf zou 
kunnen bieden. Door de verkoop van de grond van de 
buurman aan BBL die het bij de kavelruil heeft ingebracht, 
is onze huiskavel mooi vergroot. Dit scheelt aanzienlijk 
in rijtijd. Kavelruil is toch geven en nemen. We hebben 
mooie veldkavels kunnen inruilen voor een grotere 
huiskavel. Op het bedrijf is zo’n 18 ha veranderd, een 
goed resultaat wat we van tevoren niet hadden verwacht.’

Jos Johannink, melkveehouder in Noord Deurningen

Een aantal leden van de projectgroep buigt zich over de kaart.


