
  

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

Vrijwillige planmatige kavelruil Rheeze-Rheezerveen is mogelijk gemaakt door: 
Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma

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 Coördinatiepunt Kavelruil 

Overijssel (CKO) ondersteunt initiatiefgroepen bij vrijwillige 

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 een samenwerkingsverband van LTO Noord, 

Kadaster en Dienst Landelijk Gebied (DLG). In deze samen-

werking bundelen de genoemde organisaties kennis en 

ervaring met betrekking tot kavelruil, waarbij een intensief 

contact met de streek voorop staat. 

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!

Geïnformeerd blijven?

Wanneer u niet deelneemt aan de kavelruil, maar wel onze 

nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, 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

Contactpersonen 
Rheeze-Rheezerveen e.o.

Kavelruilbegeleider

Egbert Wever 06 27 43 53 61

Kavelruilcommissie

Teun Wolbink (voorzitter) 06 29 12 46 97

Bart Michel 06 20 36 74 50

Erik Pullen  06 50 45 46 69

Henk Deterd  06 51 46 79 56

De kavelruilcommissie van links naar rechts: Bart Michel, 

Teun Wolbink, Erik Pullen en Henk Deterd.
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LTO Noord-afdeling Hardenberg heeft het initiatief 

genomen voor een vrijwillige planmatige kavelruil ten 

westen van Hardenberg. Het gaat om de gebieden 

Rheeze, Rheezerveen, Heemserveen, Diffelen en  

Bergentheim. Een uitgebreid gebied, dat vanaf nu onder 

de naam kavelruil Rheeze-Rheezerveen e.o. doorgaat. 

Het gebied bestrijkt ongeveer 3500 hectare en is in het 

bezit van 737 eigenaren.

Nadat wij als initiatiefgroep een aantal keer bij elkaar 

waren gekomen, vond op 7 april jongstleden een eerste 

informatiebijeenkomst plaats in de Hongerige Wolf. Dit in 

samenwerking met het CKO (Coördinatiepunt Kavelruil 

Overijssel). Alle grondeigenaren met meer dan 2 hectare 

in het gebied kregen een uitnodiging. De avond was een 

succes: een zestigtal grondeigenaren waren op de 

uitnodiging ingegaan. Zij hoorden onder andere meer over 

het doel van vrijwillige kavelruil, zoals het verbeteren van 

de landbouwstructuur in het gebied. Ook kregen ze uitleg 

over de verdere voordelen van een betere verkaveling. 

Veertig aanwezige grondeigenaren zagen het nut er gelijk 

van in en schreven zich in voor deelname. Dat betekent 

dat wij met de vrijwillige planmatige kavelruil in Rheeze-

Rheezerveen e.o. door kunnen gaan!

Tijdens de avond hebben we Egbert Wever voorgesteld als 

kavelruilbegeleider. Hij is bij de wenszittingen aanwezig die 

komende maand in het gebied gaan plaatsvinden. Als u zich 

heeft aangemeld voor de vrijwillige kavelruil, dan ontvangt u 

hiervoor binnenkort een uitnodiging. 

De commissie is ervan overtuigd dat er in dit gebied voldoende 

mogelijkheden zijn voor een vrijwillige kavelruil en dat we het 

tot een succes kunnen maken als we er met zijn allen in 

geloven en voor gaan. Uw buurmans succes kan ook uw 

succes worden! Hebt u zich nog niet aangemeld, doe dit dan 

alsnog. Een vrijblijvend gesprek tijdens de wenszittingen in 

mei en juni kan ook voor u positief uitpakken.

Namens de kavelruilcommissie Rheeze-Rheezerveen e.o.

Teun Wolbink, voorzitter

Vrijwillige kavelruil Rheeze-Rheezerveen en omstreken

Het CKO ondersteunt de streek



Maak wensen kenbaar

Iedere grondeigenaar heeft eigen ideeën en wensen bij 

een ideale kavelruil voor zijn/haar bedrijf. Om alle wensen 

goed te inventariseren, organiseert het CKO in samenwer-

king met de kavelruilcommissie een aantal wenszittingen. 

Tijdens deze wenszittingen kunnen grondeigenaren in een 

persoonlijk gesprek met een CKO-medewerker van het 

Kadaster en de kavelruilbegeleider hun wensen uiten ten 

aanzien van de verkaveling. Bij het bespreken van de 

wensen moet de geïnteresseerde zich wel bewust zijn dat 

deze kavelruil vrijwillig is. Een ruilplan kan pas doorgaan 

als alle betrokkenen akkoord gaan met het voorstel. De 

grondeigenaren en -gebruikers in het gebied Rheeze-

Rheezerveen e.o.  die hebben aangegeven dat zij interesse 

hebben in de kavelruil ontvangen een uitnodiging voor de 

wenszittingen. Deze worden in mei en juni 2014 gehouden.

Aanmelden wenszittingen

Indien u zich nog niet heeft opgegeven voor de wenszit-

tingen maar wel een uitnodiging wilt ontvangen, kan dat 

uiteraard. Graag zelfs! U kunt zich tot 23 mei a.s. aanmel-

den door contact op te nemen met kavelruilbegeleider 

Egbert Wever via telefoonnummer 06-27435361 of via 

info@cko.nl met de vermelding: opgave wenszitting 

Rheeze-Rheezerveen e.o. 

Start van gecoördineeerde kavelruil in 
Rheeze-Rheezerveen e.o.

Voor het gebied Rheeze-Rheezerveen e.o. is Stichting 

CKO benaderd voor een vrijwillige planmatige kavelruil.  

De Provincie Overijssel vergoedt de kosten die nodig zijn 

voor het stimuleren en/of bevorderen van vrijwillige 

planmatige kavelruil. Hierbij gaat het onder meer om:

-   De inzet van de kavelruilbegeleider in het gebied, de 

kavelruilcommissie en ondersteuning vanuit het CKO.

-   Een vergoeding van de notaris- en kadasterkosten die 

gemaakt worden bij het tot stand brengen van ruilingen.

Aan deelnemende grondeigenaren in de kavelruil wordt 

een vergoeding gevraagd per geruilde hectare.

Even voorstellen: 
de kavelruilcommissie

Teun Wolbink - voorzitter

‘Samen met mijn vrouw heb ik een 

melkvee- en vleeskalverenbedrijf, met 

70 melkkoeien, bijbehorend jongvee en 

530 witvleeskalveren. Vrijwillige kavelruil kent alleen maar 

winnaars. Structuurverbetering is noodzakelijk om de 

kostprijs in de hand te houden en uw bedrijf een goede 

toekomst te geven.’

Henk Deterd

‘Ik heb samen met vrouw en zoon in 

maatschap een melkveebedrijf in 

Heemserveen. Ik hoop als kavelruil-

commissielid een bijdrage te kunnen 

leveren voor een zo gunstig mogelijke verkaveling om zo 

de kostprijs voor de landbouw te verlagen.’

Erik Pullen

‘Samen met mijn vrouw heb ik een 

melkveebedrijf in Diffelen. Een gebied 

met veel recreatie en natuur, en een 

gebied waar veel verbeterd kan worden 

wat betreft verkaveling voor de 

landbouw. Ik ben gevraagd door LTO Noord of ik in de 

kavelruilcommissie wil deelnemen. Ik wil proberen samen 

met de overige commissieleden een mooi resultaat te 

behalen, zodat de bedrijven kunnen profiteren van een 

betere verkaveling.’

Bart Michel

‘Ik ben akkerbouwer in Dedemsvaart. 

Samen met mijn neef zit ik in maat-

schap en onze beide vaders werken 

ook nog zoveel mogelijk mee binnen 

het bedrijf. We bewerken ongeveer 500 hectare met onder 

andere zetmeelaardappelen, suikerbieten, graszaad, 

granen en mais. Met betrekking tot de vrijwillige kavelruil 

denk ik dat we de geboden kansen volop moeten benutten. 

Het kan de landbouwstructuur alleen maar verbeteren.’

Egbert Wever - Kavelruilbegeleider  

‘Ik heb de HAS in Dronten afgerond in 

de richting Nederlandse melkveehou-

derij. Nu ben ik actief als kavelruilbege-

leider voor Stimuland.  Kavelruil op 

vrijwillige basis is een uitermate 

doeltreffende manier om de bedrijfsvoering efficiënter en 

dus economisch aantrekkelijke ter maken voor alle 

deelnemers door kostenbesparing en een groter gemak 

van werken. Met dit als uitgangspunt gaan we ook in deze 

vrijwillige kavelruil voor een maximaal resultaat voor alle 

deelnemers.”

Het gebied

Het projectgebied ligt in de gemeente Hardenberg en 

beslaat de gebieden Rheeze, Rheezerveen, Heemser-

veen, Diffelen en Bergentheim. De begrenzing loopt van 

het kanaal Almelo-De Haandrik naar de N36, naar het 

Zwartepad, naar de Elfde Wijk, naar de Jachthuis, naar 

de Twenteweg. 

Flexibele gebiedsgrenzen

De beschreven gebiedsgrenzen vormen geen harde 

grens voor deelname aan vrijwillige planmatige kavel-

ruil. Gronden buiten het gebied kunnen mogelijk 

meegenomen worden in de kavelruil wanneer dit 

mogelijkheden biedt voor de verkaveling.

Adressering grondeigenaren

Voor het verzenden van informatie over de vrijwillige 

kavelruil maakt het CKO gebruik van (eigendom)

gegevens van het Kadaster. Per adres verstuurt het 

CKO één nieuwsbrief, uitnodiging etc. Hierbij wordt in 

de adressering slechts één van de betrokken op dat 

adres genoemd. Uiteraard is alle informatie van het 

CKO voor alle eigenaren/betrokken op dat adres 

bestemd. 

Tijdschema voor kavelruil 

De vrijwillige kavelruil in Rheeze-Rheezerveen e.o. heeft 

een geplande tijdsduur van twee jaar. In deze periode 

staan de volgende stappen gepland:

-  In mei en juni vinden de wenszittingen plaats. Grond-

eigenaren en -gebruikers kunnen aangeven welke 

kavels zij graag geruild willen zien. 

-  Naar aanleiding van de wenszittingen worden najaar 

2014 groepsbijeenkomsten en/of keukentafelgesprek-

ken gepland. Doel is om gezamenlijk tot concept  

deelruilplannen te komen. Deze periode loopt door tot 

eind 2015.

-  Tussentijds kunnen deelnemers bij voldoende overeen-

stemming akkoordverklaringen tekenen. Hiermee geeft 

de grondeigenaar aan dat hij/zij akkoord is om kavels 

over te dragen of over te nemen. 

-   Begin 2016 is het definitieve ruilplan, bestaande uit 

verschillende deelruilplannen, klaar.

-   Vervolgens worden juridische en financiële aspecten 

opgepakt en afgerond. 

-   In het voorjaar van 2016 worden kavelruilovereen-

komsten getekend en kan de kaveloverdracht plaats-

vinden. Indien er al eerder afgeronde (deel)ruilplan-

nen zijn dan vindt de ondertekening en 

kaveloverdracht daarvan ook eerder plaats. 

De bovenstaande planning is gemaakt op basis van 

afspraken met Provincie Overijssel. Wanneer tijdens het 

traject blijkt dat de voortgang onvoldoende is, neemt de 

kavelruilcommissie een beslissing over het wel of niet 

doorzetten van het project. 


