
Eerste ruilplan bij notaris
In maart ruilden 25 grondeigenaren ruim 
130 hectare grond door het ondertekenen 
van de notariële akte. Zo is de eerste 
ruiling in het CKO kavelruilproject 
Bruchterveld e.o. een feit. We zijn blij 
met dit mooie resultaat. Dit levert voor 
de betrokken boeren een duidelijke 
structuurverbetering van hun bedrijf én 
een financieel voordeel op. Uit de praktijk 
blijkt dat een vrijwillige kavelruil een 
besparing geeft van 200 tot 400 euro per 
geruilde hectare.

Nu de eerste ruiling gereed is, gaan we 
verder. We hebben nog tot 1 juli 2013 de 
tijd om nieuwe ruilingen rond te zetten. 
Kavelruilbegeleider Seine Grefelman heeft 
al diverse gesprekken gevoerd met grond-
eigenaren om ruilplannen te realiseren. 
Daar hebben we u bij nodig. Heeft u ideeën 
of opmerkingen? U kunt altijd contact 
opnemen met Seine Grefelman. Ook 
wij, als kavelruilcommissie, kunnen een 
bemiddelende rol spelen. Samen kunnen 
we zorgen voor een goede verdeling van 
de grond in het gebied.

Met vriendelijke groet,
Namens de kavelruilcommissie 
Bruchterveld e.o.

Bertus Veltink, voorzitter 
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Geïnformeerd blijven?!
Algemene informatie over vrijwil-
lige planmatige kavelruil en over het 
Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
(CKO) is te vinden op www.cko.nl of 
te verkrijgen via het telefonisch loket: 
088 - 888 66 74. 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen? Dan kunt u dit doorgeven 
aan het CKO. 

www.cko.nl  info@cko.nl
@kavelruilCKO
088 – 888 66 74 

Aanspreekpunten 
Bruchterveld e.o.

Kavelruilbegeleider 
Seine Grefelman  06 - 13 48 86 87 
 of info@cko.nl

Kavelruilcommissie
Bertus Veltink   06 - 47 96 50 74
Gert Jonkhans 06 - 13 26 12 46
Eg Hutten 0523 - 26 19 83
Albert Reinders  06 - 51 55 59 27

De kavelruilcommissie van links naar 
rechts: Gert Jonkhans, Bertus Veltink, 
Albert Reinders en Eg Hutten.

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Bruchterveld e.o. wordt mogelijk gemaakt door: 





		

Stand van zaken
Nu de eerste ruiling een feit is, werken 
we hard aan het tweede ruilplan. In dit 
plan worden ook de ruilopties die via het 
eerste ruilplan waren ingezet, maar nog 
niet zijn afgerond, meegenomen. Tijdens 
de keukentafelgesprekken bespreek ik de 
plannen met de grond eigenaren. Na een 
mondelinge overeenkomst stellen we de 
intentieverklaringen op en inventariseer ik 
de eventuele kavelaanvaardingswerken. 
Het tweede ruilplan willen we deze 
zomer naar de notaris sturen, waarna 
de aktepassering kan plaatsvinden. De 
kavel overgang en het daadwerkelijk 
gebruik zullen dus na het groeiseizoen 
plaatsvinden. Het streven is om 80 
hectare grond te ruilen. Momenteel wordt 
aan de kavelaanvaardingswerken van de 
eerste ruil gewerkt met de intentie om de 
beschikkingen zo spoedig mogelijk uit te 
voeren. Ook het waterschap start spoedig 
met diverse grondwerkzaamheden. Via 
de kavelruil en enkele losse aankopen 
zijn de grondposities daarvoor geregeld. 
Betrokkenen worden hierover persoonlijk 
geïnformeerd door het waterschap. 

Met vriendelijke groet,
Seine Grefelman, 
kavelruilbegeleider
M 06 - 13 48 86 87

U kunt nog meedoen
Grondeigenaren die zich niet aangemeld 
hebben voor de kavelruil, zijn niet uit-
genodigd voor de wenszittingen. 
Misschien zijn er nog grondeigenaren in 
het gebied die alsnog mee willen doen. 
Dit kan uiteraard. Ook reeds opgestarte 
onderlinge ruilingen kunnen nog aanslui-
ten. De voordelen om met deze vrijwillige 
planmatige kavelruil mee te doen zijn 
immers groot. Kavelruil begeleider  
Seine Grefelman informeert u graag. 

Uit de praktijk
We hebben een melkveebedrijf in 
Radewijk met zo’n honderd melkkoeien. 
Het bedrijf omvat 63 hectare grond. 
Naast een prachtige huiskavel hebben 
we ook nog vijf hectare grond dat vier 
kilometer verderop ligt. Dit hebben we 
ongeveer zes jaar geleden aangekocht.  
Aanvankelijk dachten we dat de vrijwil-
lige kavelruil in Bruchterveld niets voor 
ons zou kunnen betekenen, omdat ons 
stuk grond buiten het projectgebied lag. 
Toch is het kavelruilbegeleider Grefel-
man gelukt een oplossing te vinden. 
Via diverse transacties en ruilingen is 
deze grond toch onze kant op gekomen. 
De vijf hectare grond ligt nu tegen de 
huiskavel aan, aan de andere kant van 
de weg.

Eerder hadden we meer transportkosten. 
Op de vijf hectare die verderop lag, 
verbouwden we mais. We werken 
efficiënter nu we de grond dichter bij het 
bedrijf hebben. 

Degene van wie het perceel was, had 
deze grond op een paar kilometer 
afstand van het bedrijf liggen. Deze 
collega veehouder heeft nu ook grond 
dichterbij zijn bedrijf gekregen. Dus 

meerdere grondeigenaren hebben 
voordeel bij deze vrijwillige kavelruil.
Daarnaast kregen we binnen dit project 
een deel van de grond gecompenseerd 
die het waterschap nodig had voor 
onderhoudspaden. Erg plezierig dat 
dit meegenomen kon worden. Seine 
Grefelman heeft dat goed geregeld. 

Bert Iemhoff

Tijdpad
 maart - juni 2013: gesprekken met 
grondeigenaren om ruilplannen te 
realiseren
 1 juli 2013: ruilingen zijn gereed en 
intentieverklaringen zijn getekend
 juli - september 2013: voorbereiden 
aktepassering
 december 2013: aktepassering en 
afsluiting project

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel


