
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 

Eerste ruilingen concreet
De vrijwillige planmatige kavelruil Zenderen-
Bornerbroek is in het voorjaar van 2009 
voorspoedig gestart. Maar al snel bleek dat 
veel zaken door elkaar speelden die een 
snelle doorgang van de kavelruil konden 
bemoeilijken. Denk hierbij aan: ecologische 
stroken langs de Bornse Beek en de 
Zenderse Es, rondweg om Borne en 
mogelijk om Zenderen, Azelerbeek, de 
Doorbraak en de mini- Doorbraak, recrea-
tieve fietsroutes, fietssnelweg en afsluiting 
van een aantal spoorwegovergangen. Wij 
willen een kavelruil realiseren die enkele ja-
ren later niet weer moet worden aangepast 
vanwege één van de hierboven genoemde 
plannen. Daarom hebben we gesprekken 
gevoerd met alle belanghebbende partijen 
om hun plannen zoveel mogelijk mee te 
nemen. Deze overleggen kosten erg veel 
tijd. De herinrichting van de rondwegen 
rond Zenderen en Borne passen niet in de 

kavelruil. De andere plannen zijn op diverse 
manieren wel ingepast waarbij landbouw-
structuurverbetering voorop staat. Hierover 
leest u in deze nieuwsbrief meer. Intussen 
werkten de kavelruilbegeleiders aan diverse 
deelruilplannen. We zijn dan ook blij te 
kunnen melden dat de eerste intentiever-
klaringen zijn ondertekend. In andere delen 
van het gebied zijn ook al ruilplannen met 
eigenaren besproken. Voor  sommigen is 
dit al een tijd geleden. Nu is de puzzel rond 
en worden de intentieverklaringen gemaakt. 
Deze bespreken de kavelruilbegeleiders 
binnenkort met de grondeigenaren, om ze 
vervolgens te laten ondertekenen. Zo wer-
ken we naar de afronding van de kavelruil 
die naar verwachting rond de jaarwisseling 
afgesloten zal zijn. 
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Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Zenderen-Bornerbroek wordt mogelijk gemaakt door: 



	 	

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 kavels ruilen 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 heb-

ben, rijdt er minder landbouwverkeer op 

de weg. Hierdoor neemt de verkeers-

veiligheid toe én hebben ondernemers 

minder kosten. In Rijssen-Holten zijn de 

kavels in totaal 65 kilometer dichter-

bij het bedrijf gekomen; gemiddeld 

rijdt een boer zo’n twintig keer heen 

en weer 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 bijeenkomst 

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.’
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Trots
In juni hebben vijf partijen een inten-
tieverklaring getekend, waardoor op 
vrijwillige basis de mini-Doorbraak 
gerealiseerd kan worden. Een resultaat 
waar de kavelruilcommissie trots op is. 

In deze vrijwillige kavelruil staat land-
bouwstructuurverbetering voorop. We 
hebben door de ruil in het Fleer en 
compensatie aan de familie Zegger 
ruimte vrijgespeeld voor de Azelerbeek. 
Dat daar nu ook waterdoelen haalbaar 
zijn, is een plus. En dit is niet het enige 
wat deze vrijwillige kavelruil oplevert. 

Afgelopen tijd hebben we processen 
kunnen versnellen zoals de duidelijk-
heid over gronden erve Rupert en plan-
nen van de kaart kunnen halen zoals 
de ecologische zones langs de Bornse-
beek. Plannen die wij in deze kavelruil 
niet mee kunnen nemen zijn de herin-
richting Azelerbeek en de rondwegen 
rond Zenderen en Borne. Momenteel 
werken we hard aan het realiseren van 
deelruilplannen in het noordoosten 
van het gebied. Aankomende maan-
den worden meer intentieverklaringen 
ondertekend. 

U kunt nog meedoen
Het kavelruilproject Zenderen-Borner-
broek moet uiterlijk 1 juli 2013 afge-
sloten zijn. U kunt nu nog aangeven of 
u gronden wilt inbrengen, verkopen of 
extra grond bij de huiskavel of veldka-
vel wenst. De kavelruibegeleiders Tom 
Jannink of Agnes Mentink informeren u 
graag over de mogelijkheden. Maar de 
tijd dringt. Tot uiterlijk september van 
dit jaar kunnen ruilplannen opgesteld 
worden. Vervolgens wordt de notariële 
akte opgesteld en zal voor 1 februari 
2013 de daadwerkelijke overdracht 
plaatsvinden. 


