
Geïnformeerd blijven?!
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ont-
vangen, 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
@kavelruilCKO
088 – 888 66 74 

Eerste ruilingen een feit!
Afgelopen jaar is veel gebeurd in het 
kavelruilgebied Vinkenbuurt-Witharen. De 
doelstelling van deze vrijwillige kavelruil 
was om te starten met een ruilplan voor 
het centrum van het gebied. Hiervoor 
zijn ondernemers diverse keren bij elkaar 
gekomen en hebben onder begeleiding 
van kavelruilbegeleider Albert Dankelman 
en het CKO een behoorlijke stap gezet. 
Ook hebben we als commissie meerdere 
malen vergaderd, verschillende hobbels 
genomen en Albert ondersteund in zijn 
werk. We zijn dan ook verheugd dat der-
tien onder nemers een intentieverklaring 
hebben getekend, waarin zij aangeven 
dat zij kavels vrijwillig gaan ruilen. Het 
ziet ernaar uit dat ruim 120 hectare wordt 
geruild. Hiermee is een grote verminde-
ring van het te rijden aantal kilometers 
gerealiseerd. 
In de zomer is commissielid Bertus 
Binnendijk op eigen initiatief teruggetre-
den. Ook al wilde de commissie dat hij 
aanbleef, zelf had Bertus het gevoel dat 
hij een goede verkaveling in de weg zat. 

De commissie respecteert zijn keuze. Als 
vervanger is Leo Broek gevraagd en ge-
installeerd. Leo zat in de initiatiefgroep en 
heeft als zodanig draagvlak in het gebied. 
Toen Albert Dankelman benoemd werd tot 
kavelruilbegeleider, kon hij om functionele 
redenen geen zitting meer hebben in de 
kavelruilcommissie. 
We hebben de gemeente Ommen bereid 
gevonden om garant te staan voor 10% 
van de kosten, mocht er onverhoopt te wei-
nig geld binnen komen van deelnemende 
bedrijven. Deze financiële borging geeft 
ons de mogelijkheid om door te gaan. We 
zijn de gemeente dan ook dankbaar.  
Tot slot wil ik iedereen in het oosten en 
westen van ons gebied oproepen de uit-
daging aan te gaan om vooruit te kijken en 
kansen te ontdekken. Er kunnen onver-
wachte verrassingen voor de dag komen. 
Bedenk dat de uitkomst in het centrum 
door de meesten vooraf niet was bedacht.

Namens de kavelruilcommissie 
Vinkenbuurt-Witharen
Herman Zieleman, voorzitter
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Kavelruilbegeleider 
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Kavelruilcommissie
Herman Zieleman  0523 - 67 64 67
Henk Redder  0523 - 65 79 11
Leo Broek  06 - 16 87 62 52

Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Vrijwillige kavelruil Vinkenbuurt-Witharen wordt mogelijk gemaakt door: 



Ervaringen van de 
kavelruilbegeleider
Vrijwillig kavels ruilen kost tijd, heb ik 
de afgelopen tijd ontdekt. We zijn nu 
ruim een jaar bezig met deze kavelruil, 
vooraf had ik gedacht dat het proces 
sneller zou gaan. Grond is emotie, dat 
blijkt telkens weer. Ik zeg wel eens boe-
ren en grond samen brengen, vraagt 
heel veel nadenken. In ons gebied 
hebben we geïnteresseerde grondeige-
naren, meestal boeren, eerst gevraagd 
naar hun wensen ten aanzien van ruilin-
gen en/of verkoop. Op basis van deze 
wensen is een groep samengebracht 
en zijn met een kaart op tafel eventuele 
ruilingen besproken. Nu ruilingen con-
creter zijn, worden beslissingen sneller 
genomen. Er ontstaan ruilplaatjes 
waarvan wij vooraf niet hadden gedacht 
dat ze haalbaar zouden zijn. Dertien 
eigenaren hebben nu overeenstemming 

bereikt over het eerste gedeelte bin-
nen de kavelruil. Bij deze ruiling is een 
landbouwkundige structuurverbetering 
van bijna honderd hectare huiskavel- of 
semi-huiskavelvergroting gerealiseerd. 
Een mooi resultaat dat tot stand geko-
men is door ‘geven en nemen’ van de 
verschillende deelnemers.

De eerste stap is gezet. Nu ligt er de 
opdracht om dit in de rest van het gebied 
ook te realiseren. Daarom gaan we zeer 
binnenkort de volgende groepsbijeen-
komsten organiseren. We starten in twee 
verschillende gebieden. De deelnemers 
in het oosten van de regio ontvangen 
voor het eind van deze maand een uit-
nodiging en die in het westen in de loop 
van februari voor deze bijeenkomsten. 
Mocht u geen uitnodiging ontvangen 
en heeft u wel wensen, dan kunt u mij 
altijd bellen of mailen. We proberen voor 

iedereen in het gebied het beste resultaat 
te bereiken. Want vrijwillige kavelruil levert 
grote financiële voordelen op voor de 
individuele ondernemer. 

Om teleurstellingen te voorkomen is het 
raadzaam om eventuele ruilingen vooraf 
goed te bespreken met uw bankadviseur. 
Teleurstellingen voor u én uw mede-
ruilpartners kunnen zo voorkomen worden. 
Mocht u vragen hebben over de vrijwillige 
kavelruil of willen deelnemen, dan kunt u 
contact met mij opnemen via telefoon 06-
252 952 17 of via e-mail info@cko.nl.

Met vriendelijke groet,
Albert Dankelman, 
kavelruilbegeleider

Tijdpad
 Voor 1 februari 2013: Eerste deel-

ruilplan is gereed, deelnemers hebben 
intentieverklaringen ondertekend. 

 Tot augustus 2013: Opstellen van 
ruilplannen door het organiseren van 
groepsbijeenkomsten met 

 grondeigenaren. 

 September/oktober 2013: Opmaken 
van de notariële akte, de kavelover-
gang is gepland na de oogst.

 Uiterlijk december 2013: Afsluiting van 
het vrijwillige planmatige kavelruil-
project Vinkenbuurt-Witharen.


