
 

 
Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 

(CKO) 



• Welkom en opening door Johan Baak 

• Inleiding gedeputeerde Maij 

• Inleiding wethouder Meulenkamp 

• Het CKO door Oene de Jong 

• Gebiedsanalyse door Astrid van der Weg  
 
 

Programma 



 Inleiding 
Wat is het CKO? 
Structuurverbetering 
Voordelen voor landbouw 
Voordelen voor maatschappij 
Wat biedt CKO? 
Procedure  
Rol kavelruilcommissie 
Voorwaarden 
 

Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 



Ruilen op Maat; initiatief van DLG, Kadaster 
en LTO Nederland 
 

Ruilen op Maat in Provincie Overijssel = CKO 
 

Vrijwillige planmatige kavelruil 

Wat is CKO? 



 
Wat levert structuurverbetering voor ú op? 
 
 Grotere huiskavels 
 Kavels bij elkaar 
 Veldkavels dichter bij huis 

Structuurverbetering 



 Minder versnippering van grond(eigendom) 
 Werkbare kavelstructuur 
 Minder gebruik van openbare weg 
 Kostprijsverlaging door efficiënter werken 
 Gestimuleerd en gesubsidieerd door overheid 
 Uiteindelijk: sterkere marktpositie door 

structuurverbetering sector  
 

Voordelen voor landbouw 



 
 Agrarische ondernemer beheert landelijk gebied 
 Behoud van landschap 
 Behoud van weidegang  
 Beter voor het milieu 
 Vergroten verkeersveiligheid 
 Vitaal platteland 

 

 

Voordelen voor maatschappij 



 
 Mijn grond is de beste grond 
 Als ik het maar beter krijg dan mijn buurman 
 Ik heb warme grond in handen 
 Ik mag graag tractor rijden 

 

 

 

‘Redenen’ om niet mee te doen 



Transportkosten per hectare op 4 km afstand 

Kosten perceel op afstand 



Transportkosten per hectare op 500 meter afstand  

Kosten perceel na kavelruil 



 
Ervaring met vrijwillige planmatige kavelruil 
Ondersteuning bij nieuwe initiatieven 
Aanjagen van processen (aankoop percelen) 
Voorlichting in de streek 
QuickScans, kaartmateriaal 
Opstellen projectplan 
Ondersteunen kavelruilcommissie 

 
 
 

 

Wat biedt CKO? 



1. Initiatief vanuit de streek (initiatiefgroep) 
2. QuickScan, inventarisatie gebiedsdoelen 
3. Voorlichting aan de streek 
4. Inventarisatie deelnemers 
5. Voldoende animo: go / no go? 
6. Opstellen en indienen projectplan 
7. Start uitvoering kavelruil 
8. Afronding kavelruil na 2 jaar 

Stappenplan vrijwillige kavelruil met CKO 



Oren en ogen van het gebied 
Sturen uitvoering kavelruil 
Aanstellen kavelruilcoördinator 
Klankbord voor kavelcoördinator  

 

Rol kavelruilcommissie 



 
Vrijwillige planmatige kavelruil 
 
 Animo in het gebied 
 ‘Witte’-gebieden 
 Ongeveer 1500 hectare groot 
 Beschikbaarheid van ruilgrond 
 Kosten: 80% overheid, 20% gebied 
 

Voorwaarden 



Vragen??? 


