
CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

Vrijwillige planmatige kavelruil Markelosebroek is mogelijk gemaakt door: 

november 2014nieuwsbrief nummer 1VRIJWILLIGE KAVELRUIL mARKELosEbRoEK

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het voorgenomen 

vrijwillige kavelruilproject in het gebied Markelosebroek. 

Deze kavelruil is een initiatief van de LTO Noord-afdeling Hof 

van Twente in samenwerking met onze gebiedsmanager 

Wilco Pasman en de gemeente Hof van Twente. Voor de 

voorbereiding en uitvoering is ondersteuning gevraagd aan 

het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO).

 

In onze gemeente hebben we al meerdere succesvolle 

vrijwillige kavelruilprojecten afgesloten, maar toch blijft 

werken aan het verbeteren van de landbouwstructuur zeer 

belangrijk. De ontwikkeling van het buitengebied gaat 

immers in een versneld tempo verder en is nogal complex 

door de verschillende belangen en wensen. Een gezonde 

toekomstgerichte landbouw vraagt meer ruimte en een 

betere verkaveling, zodat onze kostprijs in een kleinschalig 

landschap concurrerend is en blijft. Niet alleen de landbouw 

krijgt onze aandacht, maar ook water, natuur, landschap en 

verkeersveiligheid zijn belangrijk in deze. Als we een vitaal 

buitengebied willen behouden, wat er economisch toe doet, 

moeten we hier voortdurend mee aan de slag. 

 

Wat ik van vorige kavelruilprojecten heb gezien is dat het van 

belang is dat er BBL-grond beschikbaar is, die als smeermid-

del dient voor het op gang brengen van de kavelruil. Door de 

realisatie van een bedrijfsverplaatsing, met inbreng van 

grond en de inzet van resterend BBL-grond, hebben we in  

dit gebied een mooie basis voor het vervolg.

 

Ik hoop dan ook dat u als grondeigenaar in de drie deelge-

bieden Markelosebroek-Stokkumerbroek, Stokkumervlier-

Stokkumeres en Markelose Achterhoek het belang van deze 

kavelruil onderschrijft. Laten we een positieve bijdrage 

leveren aan de landbouw en dus de economie in onze 

gemeente Hof van Twente. 

Met vriendelijke groet,

Namens de initiatiefgroep kavelruil Markelosebroek,

Johan Baak

Melkvee- en vleesvarkenshouder Diepenheim

Start vrijwillige planmatige kavelruil



  
  

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 te komen tot 

vrijwillige planmatige kavelruil. Het CKO ondersteunt initiatief-

groepen bij vrijwillige planmatige kavelruil in Overijssel. Naast 

begeleiding in de voorbereidende fase (zoals voorlichtingsbij-

eenkomst 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 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!

Het kavelruilgebied Markelosebroek beslaat de drie deel-

gebieden Markelosebroek-Stokkumerbroek, Stokkumer- 

vlier-Stokkumeres en Markelose Achterhoek. 

Voorlichtingsavonden

In samenwerking met het CKO organiseert de initiatiefgroep 

kavelruil Markelosebroek op 24 november een eerste 

voorlichtingsbijeenkomst voor het deelgebied Markelose-

broek-Stokkumerbroek. De betrokken grondeigenaren 

ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Voor de 

deelgebieden Stokkumervlier-Stokkumeres en Markelose 

Achterhoek vinden op een later moment voorlichtings- 

avonden plaats

LTO Noord-afdeling Hof van Twente heeft samen met het 

CKO onderzoek gedaan naar de kansen voor vrijwillige 

kavelruil in het gebied. Agrarische structuurverbetering staat 

hierbij voorop. Tijdens de voorlichtingsavond wordt u 

geïnformeerd over de bevindingen van dit onderzoek, de 

mogelijkheden van vrijwillige planmatige kavelruil en wat het 

CKO voor ú kan betekenen. 

Het CKO ondersteunt de streek Kavelruilgebied Markelosebroek

Initiatiefgroep kavelruil 

De initiatiefgroep van de kavelruil in het gebied  

Markelosebroek bestaat uit:

• Johan Baak

• Hendrik Gersen

• Teunis Elkink

• Jan ten Tije

Wanneer u belangstelling heeft om zitting te nemen in de 

kavelruilcommissie neem dan voor 1 december 2014 

contact op met het CKO.

Geïnformeerd blijven?!

Voor meer informatie over de kavelruil Markelosebroek kunt 

u contact opnemen met het CKO via: 

www.cko.nl

info@cko.nl

@kavelruilCKO 

 088 – 888 66 74
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