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Na de eerste bijeenkomst in november 2012 en een 

nieuwsbrief in maart dit jaar constateerden we grote 

belangstelling voor deelname aan het vrijwillige kavelruil-

project Dalfsen-Ommen. Dit is de aanleiding geweest om 

te starten met de daadwerkelijke  

uitvoering van het project.

Samen met het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) 

hebben we gekozen om te beginnen in het noordoostelijke 

gebied. We noemen dit deelgebied Dalfsen-Ommen 1.  

Uit dit gebied kwamen de meeste aanmeldingen.  

Daarnaast biedt het aangrenzende CKO- kavelruilgebied 

Vinkenbuurt-Witharen mogelijkheden voor ruiling over en 

weer. We verwachten het kavelruilproces in het eerste 

deelgebied binnen twee jaar af te ronden. Nog voor de 

afronding zal het CKO starten in een ander deelgebied.

De eerste stappen in het deelgebied Dalfsen-Ommen 1 

zijn gezet. Zo vond op 20 augustus jl. de startbijeenkomst 

plaats in de Wiekelaar te Oudleusen. Grondeigenaren  

die eerder hadden aangegeven geïnteresseerd te zijn in 

kavelruil, waren hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze  

bijeenkomst stelden de leden van de kavelruilcommissie 

zich voor en hebben we de grondeigenaren uit het 

deelgebied geïnformeerd over wat er de komende tijd gaat 

gebeuren. Enkele vragen uit de zaal hadden betrekking op 

ervaringen met verplichte kavelruil. Graag wil ik benadruk-

ken dat dit project gaat om vrijwillige kavelruil en dat deel-

name dan ook geheel vrijwillig is. Het kavelruilproject van de 

Provincie Overijssel in verband met het tracé van de N340 

staat los van ons ruilproject. Alleen win-win situaties vinden 

doorgang, waarbij het agrarische belang voor ons altijd 

voorop staat.

Uitgangspunt is dat de deelnemende grondeigenaren van de 

vrijwillige planmatige kavelruil er allemaal beter van worden.  

Denk hierbij aan grotere huiskavels en/ of minder veldkavels. 

Een betere verkaveling levert veel  voordelen op in tijd en 

geld, zoals het loonwerk en eigen mechanisatiekosten. 

Tevens is  het een goede investering in de regionale  

economie. De provincie Overijssel financiert 80% van de 

kavelruil en de overige 20% moet uit het gebied komen.  

We hopen dan ook dat veel grondeigenaren deze mooie 

kans aangrijpen en er samen een succes van willen maken.

Namens de kavelruilcommissie 

Dalfsen-Ommen,

Henk Oegema

Voorzitter kavelruilcommissie

Kavelruil in deelgebied Dalfsen-Ommen 1 van start

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 grondei-

genaren 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. Deelnemers ondervinden kostenverla-

ging, omdat kavels dichterbij huis en/of aaneengesloten 

liggen. Hierdoor ontstaat minder landbouwverkeer en 

vermindert de milieudruk.

Startbijeenkomst op 20 augustus jl. in de Wiekelaar

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



Voorstelronde
Henk Oegema  |   

Voorzitter kavelruilcommissie

‘Samen met mijn vrouw heb ik een 

melkveebedrijf in Ankum. Op ons 

bedrijf hebben we via onderlinge 

vrijwillige kavelruil de huiskavel 

flink vergroot. In het verleden 

hebben wij ook land in Vinkenbuurt gehad. Ik weet dus uit 

eigen ervaring hoe tijdrovend land op afstand is. Daarom 

vind ik het mooi om een bijdrage te kunnen leveren aan dit 

project.’

Johan Schuttert  |   

Lid kavelruilcommissie

‘Ik run samen met mijn vrouw een 

legpluimveebedrijf met vrije uitloop 

in Ommen. Bestuurlijk ben ik 

betrokken bij de LTO Noord-

afdeling Ommen. Vanwege mijn 

gebiedskennis rondom Ommen is mij gevraagd zitting te 

nemen in de kavelruilcommissie.  

Ik hoop hiermee een positieve bijdrage te kunnen leveren 

aan het welslagen van deze kavelruil.’

Henk van Roekel  |   

Lid kavelruilcommissie

‘Aan de Hoevendwarsweg in 

Dalfsen heb ik een gemengd 

bedrijf met melkgeiten en  

legpluimvee. Daarnaast ben ik  

vanuit mijn rol als bestuurslid  

van LTO Noord-afdeling Dalfsen regelmatig bezig met 

belangenbehartiging. Het gebied krijgt door de vrijwillige 

kavelruil mogelijkheden voor structuurverbetering en 

daarmee ook kostprijsverlaging en milieuwinst. Een mooie 

kans, waarvoor ik me graag inzet om samen met het 

gebied tot een goed resultaat te komen.’

Albert Dankelman  |   

Kavelruilbegeleider

‘Ik ben melkveehouder in Arriën  

en voorzitter van de LTO Noord- 

afdeling Ommen. Als kavelruil-

begeleider heb ik mijn eerste 

kavelruilproject in Vinkenbuurt-

Witharen bijna afgesloten en die is boven verwachting 

verlopen. Er is veel geruild, en daarvan is een aanzienlijk 

deel huiskavel of semi -huiskavel geworden.  

Ook in Dalfsen-Ommen  zal ik als kavelruilbegeleider  

de gesprekspartner zijn bij de ruilingen.’

Flexibele gebiedsgrenzen
De beschreven gebiedsgrenzen vormen geen harde grens 

voor deelname aan vrijwillige kavelruil. Gronden buiten 

het gebied kunnen meegenomen worden in de kavelruil 

wanneer dit mogelijkheden biedt voor de verkaveling in 

het deelgebied Dalfsen-Ommen 1. De bedrijfsgebouwen 

moeten wel binnen het begrensde gebied staan.

Kavelruilgebied Dalfsen-Ommen 1

Maak wensen kenbaar
Iedereen in het gebied heeft zijn eigen ideeën bij de 

ideale kavelruil. Om alle wensen boven tafel te krijgen 

organiseert het CKO van 30 september tot 9 oktober een 

aantal wenszittingen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen 

grondeigenaren en -gebruikers de mogelijkheid om in een 

persoonlijk gesprek met de kavelruilbegeleider en een CKO 

medewerker vanuit het Kadaster hun wensen te uiten. Bij 

het bespreken van de wensen moet de geïnteresseerde 

wel in het achterhoofd houden dat alle betrokkenen 

akkoord moeten gaan met het ruilvoorstel. De deelname 

aan deze kavelruil is immers vrijwillig. De grondeigenaren 

en -gebruikers van het gebied Dalfsen-Ommen 1 die al 

aangegeven hebben dat zij willen deelnemen aan de kavel-

ruil ontvangen een uitnodiging voor de wenszitting. Heeft u 

geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u wel deelnemen? 

Dan kunt u dit doorgeven aan de kavelruilbegeleider Albert 

Dankelman op telefoonnummer 06-25295217 of aan het 

CKO via info@cko.nl.

Tijdschema voor kavelruil Dalfsen-Ommen

Wenszittingen  |  eind september/begin oktober (2013)

Grondeigenaren en –gebruikers kunnen op wenszittingen aangeven 

welke kavels zij willen ruilen. 

Groepsbijeenkomsten  |  vanaf begin november (2013)

Op basis van de wenszittingen vindt de indeling in groepen 

plaats. Grondeigenaren en -gebruikers gaan met elkaar in 

gesprek over mogelijkheden om tot ruiling over te gaan.  

De kavelruilbegeleider is onafhankelijk en geeft een ieder de 

kans om zijn of haar mening naar voren te brengen. 

Afsluitende bijeenkomst/einde kavelruilproject  |  3e kwartaal 2015

Persoonlijke gesprekken  |  begin 2014 – eind 2014

In sommige gevallen voert de kavelruilbegeleider 

persoonlijke gesprekken om de ruilplannen te  

concretiseren. 

Tekenen van kavelruilovereenkomsten  |  winter 2014/2015 

De ruilplannen zijn akkoord en de grondeigenaren ondertekenen  

de kavelruilovereenkomsten.

Aktepassering  |  medio 2015

Vervolg kavelruilproject in ander deelgebied Dalfsen-Ommen  |  medio 2015
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