
Eerste ruilplan gerealiseerd!
Het is alweer meer dan een jaar geleden 
dat wij u schriftelijk informeerden over de 
voortgang in het vrijwillig kavelruilproces 
in Collendoorn. Dat betekent niet dat we 
stil hebben gezeten. Kavelruilbegeleider 
Seine Grefelman heeft veel grond
eigenaren gesproken en mogelijkheden 
tot vrijwillig ruilen zijn in kaart gebracht. 
Het afgelopen jaar hebben we overeen
stemming gezocht en gevonden met de 
gemeente Hardenberg. De gemeente is 
een belangrijke partij voor het inbrengen 
van grond die kan dienen als smeerolie 
voor het gebied. Het resultaat levert een 
zeer goede basis voor het vervolg van 
het traject en voor het uitwerken van 
vele ruilmogelijkheden. In juli zullen de 
eerste partijen hun handtekening zetten 
onder een ruilovereenkomst. Dan ruilen 

negen grondeigenaren 58 hectare grond. 
Een goede start voor ons project dat tot juli 
2013 loopt. Landbouwstructuurverbetering 
staat voorop. Het financiële voordeel van 
vrijwillig kavelruilen spreekt boekdelen: 
€ 200, tot € 400, per geruilde hectare per 
jaar. 

Wij verwachten het komend jaar nog 
meerdere ruilplannen te realiseren. Daar 
hebben wij u bij nodig. U kunt altijd contact 
opnemen met Seine Grefelman. Ook wij 
als commissie kunnen een bemiddelende 
rol spelen. 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 
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U kunt nog meedoen 
Nu het eerste ruilplan gerealiseerd is, 
gaat kavelruilbegeleider Seine Grefel
man verder aan de slag met het uitwer
ken van alle mogelijke deelruilplannen. 
In het gebied liggen voldoende moge
lijkheden. In de praktijk blijkt dat er ook 
veel potentie ligt in het uitruilen van 
gronden in het kavelruilgebied in Ane. 
Deze worden optimaal gebruikt. Nu 
de gemeente Hardenberg 35 hectare 
grond beschikbaar heeft gesteld om 
te gebruiken in beide gebieden, is het 
volgende deelruilplan aanstaande. 

Daarnaast heeft het BBL ook vrije 
beschikbare grond. Deze kunnen 
ingezet worden voor het vrijwillige 
planmatige kavelruilproject. Het water
schap Velt en Vecht is een van de 
deelnemende partijen. De wensen van 
het waterschap zijn net zoals bij andere 
grondeigenaren geïnventariseerd. 
Ook al heeft de kavelruilbegeleider de 
mogelijkheden op een rij. U kunt uiter
aard uw wensen nog kenbaar maken bij 
hem. Onze ambitie is groot, de eerste 
deelruiling beloofd een opstap te zijn 
naar veel meer. 

Resultaten andere 
vrijwillige kavelruilen
Sinds 2007 werkt het CKO in Overijssel 
aan het realiseren en organiseren van 
vrijwillige kavelruilprojecten. Inmiddels 
zijn enkele projecten afgesloten. Van de 
ervaringen leren we. De belangrijkste 
boodschap van deelnemers is dat vrijwil
lig kavelruilen daadwerkelijk loont. 

‘Voor zowel agrarische onder-

nemers, de gemeente en Provincie 

Overijssel is de gerealiseerde vrijwillige 

planmatige kavelruil van groot belang. 

Door kavels dichterbij het bedrijf te 

hebben, rijdt er minder landbouw-

verkeer op de weg. Hierdoor neemt 

de verkeersveiligheid toe én heb-

ben ondernemers minder kosten. In 

Rijssen-Holten zijn de kavels in totaal 

65 kilometer dichterbij het bedrijf ge-

komen; gemiddeld rijdt een boer zo’n 

twintig keer naar zijn veldkavel. Dus we 

hebben een winst van 1300 kilometer 

gehaald. Goed voor de verkeersveilig-

heid én voor de portemonnee!’ 

Kavelruilbegeleider Bertus Brons-

voort van het CKO project Rijssen-

Holten op de afsluitende bijeen-

komst in april 2012.

‘Een melkveehouder uit het 

vrijwillige kavelruilproject Olst-Wijhe 

geeft aan dat het grootste voordeel 

van de kavelruil in Olst-Wijhe het 

verminderen van de transportkosten 

op zijn bedrijf is. ‘Een hakselcombi-

natie kost toch zo’n € 300,- per half 

uur en die kan ik nu mooi in mijn 

eigen zak houden.’


