
Start vrijwillige planmatige kavelruil
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief voor de vrijwillige kavelruil 
in uw gebied. Hiermee willen we u informeren over de 
voortgang na onze eerste bijeenkomst op 27 november 
2012. In deze bijeenkomst in de Wiekelaar te Oudleusen 
informeerden Oene de Jong en Martin Wiltink, beiden 
betrokken bij het CKO, de aanwezigen over de kansen 
en mogelijkheden van een vrijwillige kavelruil. Het doel 
van deze kavelruil is om in twee jaar percelen te ruilen om 
huiskavels te vergroten en veldkavels samen te voegen tot 
grotere veldkavels. Zo wordt bewerking vergemakkelijkt en 
de landbouw heeft betere kansen om ook in de toekomst te 
blijven renderen. De kavelruil is vrijwillig, waardoor u de kans 
krijgt om uw bedrijf te versterken. 

Afgelopen maand bleek ook dat er nog enige verwarring 
is over deze vrijwillige kavelruil en het kavelruilproject van 
de Provincie langs het tracé van de N340. We willen hierbij 
nogmaals benadrukken dat dit twee aparte processen zijn. 
De Provincie gebruikt hun kavelruilproject om gronden te 
verwerven onder het tracé voor de aanleg van de vernieuw-
de N340. Het kavelruilproject Dalfsen-Ommen betreft een 
veel groter gebied en wordt ingezet voor de verbetering van 
de landbouwstructuur. 

Doe mee!
Het initiatief voor de vrijwillige kavelruil Dalfsen-Ommen is 
genomen door LTO Noord afdeling Dalfsen naar aanleiding 
van vragen uit het gebied tijdens de bijeenkomsten van 
de Investeringsagenda Landbouw ‘Ruimte voor de Vecht’. 
De animo voor deelname is al groot, blijkt uit de opgave 
van veel grondeigenaren na de informatiebijeenkomst van 
27 november. Ook u kunt zich nog opgeven door voor 
22 maart aanstaande bijgevoegd formulier te retourneren 
naar het CKO. U kunt ook een e-mail sturen naar  
info@cko.nl. Degene die zich al hebben opgegeven, hoeven 
dit niet weer te doen. Vervolgens gaan wij de balans op 
maken en bekijken in welk deel van het gebied een vrijwillige 
kavelruil van start kan gaan. 
 
Coördinatie Kavelruil Overijssel (CKO) ondersteunt de 
initiatiefgroep bij deze vrijwillige kavelruil. Naast begeleiding 
in de voorbereidende fase faciliteert CKO ook bij het 
indienen van aanvragen voor financiering en bij de uitvoering 
van kavelruilprojecten.

Tot slot, heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan 
contact op met Cor Udding via info@cko.nl of 088 - 888 66 
74. Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil 
en het CKO kunt u vinden op www.cko.nl. 

Ons devies is: nu heeft u de kans, laat die niet lopen!

Met vriendelijke groet,
Namens LTO Noord-afdeling Dalfsen, 
West-Overijssel en Ommen

Jan Jansen Holleboom
Voorzitter LTO Noord-afdeling Dalfsen

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel
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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 vrijwillige 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! 

Deelnemen aan de vrijwillige kavelruil 
Dalfsen-Ommen? 
Stuur dan het bijgevoegde opgaveformulier naar:

CKO 
T.a.v. Cor Udding 
Antwoordnummer 3030 
8000 WB Zwolle 

We ontvangen uw opgave graag voor 22 maart 
aanstaande.

Kavelruilgebied Dalfsen-Ommen

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

@kavelruilCKO

088 – 888 66 74
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