
  

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

Vrijwillige planmatige kavelruil Bruchterveld e.o. is mogelijk gemaakt door: 
Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma

Begin december vorig jaar ondertekenden 38 deelnemers 

het laatste deelruilplan van Bruchterveld e.o. Zij ruilden 

126 hectare. Met het laatste ruilplan is de afsluiting van 

het vrijwillige kavelruilproject Bruchterveld e.o. een feit. 

Samen met eerdere ruilplannen is in totaal 254 hectare 

grond geruild onder 65 deelnemers. Zij hebben nu kavels 

dichter bij huis en/of aaneengesloten liggen. Dit betekent 

onder andere rijtijdverkorting en grotere beweidbare 

oppervlaktes voor de deelnemer. Ook de veiligheid op de 

wegen is door deze kavelruil toegenomen. De vrijwillige 

planmatige kavelruil zorgde in een relatief korte periode 

voor een verbetering van de landbouwstructuur. Met dank 

aan de medewerking van de deelnemende partijen is een 

mooi resultaat neergezet.

Begin 2010 waren plannen voor een robuuste zone aan 

de orde en kwam het idee voor kavelruil naar voren als 

onderdeel van deze gebiedsontwikkeling. Na het afblazen 

van de robuuste zone bleef het idee van een kavelruil in 

het gebied zweven. Begin 2011 kaartte de LTO Noord-

afdeling Hardenberg de mogelijkheden voor 

landbouwstructuurverbetering aan. 

In samenwerking met het waterschap Velt en Vecht en de 

gemeente Hardenberg namen zij het initiatief om een 

vrijwillige planmatige kavelruil op te starten. In het gebied 

bleek veel animo. Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 

(CKO) ondersteunde bij de voorbereiding en de uitvoering 

van het proces. Naast agrarische ondernemers deden ook 

gemeente Hardenberg en waterschap Velt en Vecht mee 

als ruilende partijen. Dit zorgde voor een mooie ‘grondpool’ 

waarmee de kavelruil vanaf het begin goed kon draaien. 

Namens de kavelruilcommissie een speciaal woord van dank 

aan degenen met wie we de afgelopen jaren hebben samen 

gewerkt; het CKO bestuur, Dienst Landelijk Gebied, Projecten 

LTO Noord, Kadaster, gemeente Hardenberg en waterschap 

Velt en Vecht. Ook wil ik alle deelnemers aan de kavelruil 

bedanken voor hun positieve insteek en hun goede wil. 

Ik wens hen veel succes toe met hun nieuwe kavels.

Namens de kavelruilcommissie Bruchterveld e.o.,

Bertus Veltink, voorzitter

Afsluiting kavelruil Bruchterveld e.o.

Meer informatie?!
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

Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

 

Afsluitende bijeenkomst

Tijdens de afsluitende bijeenkomst in het Dorpshuis in 

Hoogenweg kregen diverse betrokkenen bij het kavelruil-

project het woord. Zo sprak voorzitter Bertus Veltink, 

namens de kavelruilcommissie, over het proces dat zij 

hadden doorlopen. Hij gaf aan dat er veel geïnteresseerden 

waren bij aanvang van het kavelruilproject. 

Ook de gemeente Hardenberg en het waterschap Velt en 

Vecht hebben als ruilende partij grond ingebracht. Het 

resultaat van de kavelruil is groot. Veltink: ‘Veel agrarische 

ondernemers ervaren nu de meerwaarde van huiskavel-

vergroting, bijvoorbeeld bij het weiden van het vee. 

Tevens is de veiligheid in het gebied verbeterd, doordat er 

minder landbouwverkeer rijdt.’

Jan Bosman van het waterschap Velt en Vecht gaf aan 

blij te zijn dat het waterschap het gebied heeft kunnen 

faciliteren middels een financiële garantstelling. 

Hij bedankte de grondeigenaren voor hun medewerking 

aan het kavelruilproject. Door de ruilingen realiseerden 

zij niet alleen een bedrijfsverbetering, maar droegen zo 

ook bij aan de realisatie van de waterdoelen van het 

waterschap. Tot slot vond een borrel plaats om de 

afsluiting van deze kavelruil en het behaalde resultaat te 

vieren.

Kavelruil met het CKO

Het CKO is een samenwerkingsverband van Kadaster, 

Dienst landelijk Gebied (DLG) en LTO Noord. In deze 

samenwerking bundelen deze organisaties kennis en 

ervaring met betrekking tot vrijwillige planmatige kavelruil. 

Intensief contact met de streek staat voorop. 

De grondeigenaren zijn zelf aan zet om kavelruil in een 

gebied tot een succes te maken. Het CKO heeft hierin 

een ondersteunende rol. Vrijwillige planmatige kavelruil 

levert een bijdrage aan het gezond, veilig en leefbaar 

houden van het platteland. Ook in Bruchterveld heeft 

de kavelruil een verbetering van de landbouwstructuur 

opgeleverd. Deelnemers ondervinden kostenverlaging, 

omdat kavels dichter bij huis en/of aaneengesloten liggen. 

Hierdoor ontstaat minder landbouwverkeer en dat is 

positief voor het milieu.
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Resultaten kavelruil Bruchterveld e.o.

254

Geruilde 
hectares

Deelnemers: 65

Gemiddelde huiskavelvergroting: 2,5 ha

Afname aantal veldkavels van 124 naar 98 

Kavelruilproject Bruchterveld e.o. in de tijd
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‘Samen met mijn vrouw run ik een veehouderijbedrijf 

met 105 melkkoeien, ongeveer 90 stuks jongvee en 144 

vleesvarkens. Al sinds de start van het vrijwillige kavelruil-

project waren we betrokken, omdat we veel veldkavels 

hadden. Zo hebben we 12,5 hectare grond op deels twee 

en deels drie kilometer afstand ingebracht. Wel vroegen 

we ons af of het uberhaupt mogelijk was de grond dichterbij 

te krijgen. Wij zitten op relatief korte afstand met meerdere 

actieve boeren.

Uiteindelijk zijn de ruilingen goed gelukt, want we hebben 

14 hectare terug gekregen. Zo’n 3,8 hectare ligt nu op 400 

meter afstand, een ander stuk direct aan de huiskavel en 

door middel van een kavelpad is een stuk grond van 

7 hectare met de huiskavel verbonden. Door deze ruilingen 

verwachten we met name kosten te besparen op 

mesttransporten en het inkuilen. Daarnaast kunnen we 

meer koeien kwijt op de huiskavel, wat het beweiden 

makkelijker maakt. Van te voren hadden we nooit 

op zo’n goed resultaat gerekend.  

Mocht over vijf of tien jaar weer een kavelruilproject 

plaatsvinden, dan doen we zeker weer mee. Als je ziet 

hoeveel mensen er beter van zijn geworden, dan is dat 

zeer positief. Niet alleen collega-ondernemers, maar ook 

omwonenden in het gebied hebben er baat bij. Zij ervaren 

nu minder overlast door landbouwverkeer.‘

Gerrit Meier uit Bruchterveld

Een mooi resultaat voor het gebied

Als kavelruilbegeleider ben ik blij met het resultaat van de 

laatste aktepassering: maar liefst 38 deelnemers ruilden 

126 hectare grond. In maart 2013 was ook al een deelruilplan 

gereed met 27 deelnemers die 128 hectare ruilden. In het 

gebied zijn uiteindelijk een flink aantal percelen naar de 

gewenste plek gegaan. Meerdere huiskavels zijn vergroot, 

wat minder landbouwverkeer over de weg betekent. 

Voor zowel deelnemers aan de kavelruil als andere 

bewoners van het gebied een mooie verbetering.

Dankzij de praktische en efficiënte CKO-aanpak is het 

gelukt om binnen de looptijd van het project een boerderij 

met grond te splitsen. Hierdoor ontstonden goede mogelijk-

heden voor ruilingen en dus nieuwe kansen voor 

deelnemende grondeigenaren aan het kavelruilproject. 

Ook het Waterschap was een ruilende partij en is tevreden 

met het resultaat. Door de ruilingen is een verbreding van 

het schouwpad gerealiseerd en kan waterberging in het 

kader van de Kaderrichtlijn Water plaatsvinden. 

Het kavelruilproject met het CKO was geheel op vrijwillige 

basis en moest binnen twee jaar zijn afgerond. Dit heeft 

ertoe geleid dat enkele kansen voor ruilingen nog onbenut 

zijn gebleven. Ik hoop dat grondeigenaren in het gebied 

ook na afsluiting van het project mogelijkheden blijven zien 

om onderling en op vrijwillige basis kavels te ruilen.

Graag wil ik de leden van de kavelruilcommissie hartelijk 

danken voor de prettige samenwerking. En ik hoop dat de 

deelnemers volop kunnen profiteren van de nieuwe situatie. 

Seine Grefelman, kavelruilbegeleider

LTO Noord-afdeling Hardenberg neemt het initiatief om een vrijwillig kavelruilproject in het 

buitengebied van Bruchterveld te starten.

Voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden van een vrijwillige planmatige kavelruil.

De wenszittingen vinden plaats. Grondeigenaren kunnen aangeven welke kavels zij graag 

geruild willen hebben. Ook het waterschap Velt en Vecht en de gemeente Hardenberg doen 

mee als ruilende partij. 

De kavelruilbegeleider bespreekt de verschillende deelruilplannen met de betrok-

ken grondeigenaren.

Een eerste ruilakkoord is gereed. Acht grondeigenaren tekenen een intentieverklaring om 35 

hectare grond te ruilen.

De aktepassering van het eerste deelruilplan vindt plaats. 27 Grondeigenaren ruilen 128 

hectare grond.

Het tweede deelruilplan is rond.

Voorbereidingen op de aktepassering van het laatste deelruilplan.

De notaris passeert de laatste akte.

De kavelruilcommissie viert samen met de deelnemers het behaalde resultaat tijdens de 

afsluitende bijeenkomst in Dorpshuis te Hoogenweg.


