
 

Het CKO ondersteunt de streek

In samenwerking met LTO Noord, de toenmalige Dienst Landelijk Gebied 

(DLG) en het Kadaster heeft de Provincie Overijssel het Coördinatiepunt 

Kavelruil Overijssel (CKO) opgericht. Doel van het CKO is om onder-

steuning te bieden aan initiatieven van grondeigenaren om te komen 

tot vrijwillige planmatige 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 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! 

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze en andere 

CKO kavelruilen kunt u contact opnemen 

met het CKO via:

www.cko.nl  info@cko.nl

@kavelruilCKO

 088 – 888 66 74

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

Vrijwillige planmatige kavelruil Markelosebroek-Stokkumerbroek is mogelijk gemaakt door: 
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Allereerst een korte terugblik op de voorlichtingsavond 

voor grondeigenaren bij zalencentrum De Haverkamp eind 

januari jongstleden. Een goed bezochte avond waarbij  

er ook brede belangstelling was vanuit de politiek, zowel 

vanuit de provincie als van de gemeente.

Hieruit blijkt dat we als initiatiefnemers zeker medestan-

ders hebben gevonden om het gebied verder te  

optimaliseren en zo dus de economie in de gemeente, 

maar ook in de provincie een nieuwe impuls te geven.

De vele grondeigenaren die zich op deze avond  

al hebben ingeschreven als belangstellende voor de 

vrijwillige planmatige kavelruil wil ik alvast bedanken. En 

zij die nog niet in de gelegenheid zijn geweest roep ik op 

om dit alsnog te doen.

Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen en de te 

verwachten aantallen te verruilen hectares is gezamenlijk 

besloten om een kavelruilcommissie in te stellen en de 

initiatiefgroep op te heffen. Omdat het hier een agrarische 

en vrijwillige kavelruil betreft is besloten dat verder wordt 

gegaan met drie praktiserende agrariërs als commissiele-

den, deze zullen zich verderop in deze nieuwsbrief aan  

u voorstellen.

Dit betekent dat de vrijwillige kavelruil Markelosebroek- 

Stokkumerbroek van start gaat en een feit is!  

De eerste vervolgstap is dan ook om eind maart al te 

beginnen met wenszittingen, zodat we het tempo erin 

houden.

Ik wil u als grondeigenaren dan ook oproepen om positief 

met ons mee te denken, zodat we ook deze kavelruil tot een 

groot succes kunnen maken. Belang-

rijk motto hierbij is wat mij betreft: 

“Alleen ben je sneller, maar samen 

ben je sterker!”

Johan Baak, 

Voorzitter kavelruilcommissie

Vrijwillige kavelruil Markelosebroek-Stokkumerbroek 

Oproep 
Was u niet in de gelegenheid om bij de voorlichtingsavond 

aanwezig te zijn? Of was u er wel en heeft u zich nog niet 

aangemeld als belangstellende voor de kavelruil? Dat kan 

alsnog door contact op te nemen met CKO op telefoon-

nummer 088-888 66 74 of per e-mail via info@cko.nl. Doe 

het snel, dan kunt u nog deelnemen aan de wenszittingen.

Kavelruilproject Markelosebroek-Stokkumerbroek in de tijd

De vrijwillige kavelruil heeft een geplande tijdsduur van twee jaar, waarin de volgende stappen worden genomen:

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

4e kwartaal

2015

2016

Voorlichtingsbijeenkomst, samenstellen kavelruilcommissie en houden van wenszittingen

Keukentafelgesprekken en opstellen basisruilplan en go/no go 

Uitwerken (deel)ruilplan(nen) 

Terugkoppelen plannen met betrokkenen 

(Eventueel tussentijds al naar de notaris met eerste ruilplan)

Opstellen definitief ruilplan

Juridische en financiële aspecten bespreken met alle betrokkenen en 

afronden

Tekenen kavelruilovereenkomsten en overdracht kavels



ners en ondersteund door de gemeente Hof van Twente, 

de LTO Noord-afdeling Hof van Twente en de Rabobank 

hebben we al veel bereikt en verbeteren we de concur-

rentiepositie van de agrariërs in het gebied. Goed voor 

de bestaande ondernemers, maar vooral ook belangrijk 

voor de jonge toekomstige ondernemers. Heel mooi dat 

we nu ook echt kunnen starten met een kavelruilproject 

in het gebied Markelosebroek-Stokkummerbroek. De 

gerealiseerde bedrijfsverplaatsing en een eerste ruilplan 

zijn natuurlijk een mooie start en zorgen voor een prima 

uitgangsituatie. Ik zie er naar uit om samen met Seine 

Grefelman, de kavelruilcommissie en het CKO te gaan 

‘puzzelen’ op basis van de wensen en ideeën uit het 

gebied.’

Seine Grefelman

‘Met veel plezier werk ik al weer een 

aantal jaren als kavelruilcoördinator. 

Inmiddels heb ik binnen het CKO drie 

grootschalige kavelruilprojecten in de 

gemeente Hardenberg afgewerkt. 

Mooie resultaten en enthousiaste ondernemers, daar 

doen we het voor! Als voormalig melkveehouder en 

akkerbouwer in Overijssel en Groningen weet ik hoe 

belangrijk een goede verkaveling is voor zowel de 

financiële als de arbeidstechnische kant van het bedrijf. 

Binnen de gemeente Hof van Twente heb ik Wilco ook 

al kunnen ondersteunen bij plannen in de gebieden 

Zeldam en Azelerbeek. Graag werk ik samen met de 

grondeigenaren en -gebruikers in het gebied aan mooie 

ruilplannen.’

Bereikbaarheid betrokkenen:

Johan Baak 

voorzitter kavelruilcommissie 06 - 24 53 79 23

Wilco Pasman 

kavelruilcoördinator 06 - 13 48 86 59

Seine Grefelman 

kavelruilcoördinator 06 – 13 48 86 87

Oene de Jong 

projectleider 06 -13 92 46 83

Astrid van der Weg 

ondersteuner Kadaster 06 - 21 50 37 38

Wenszittingen 

De wenszittingen voor belangstellenden voor de vrijwillige 

kavelruil Markelosebroek-Stokkumerbroek zijn gepland op 

24, 26 en 27 maart as. in zaal De Haverkamp, Stationsstraat 

28, 7475 AM Markelo. Mensen die zich hebben aangemeld 

ontvangen een uitnodiging. Bij deze wenszittingen zullen 

naast leden van de kavelruilcommissie ook één van de 

kavelruilbegeleiders en een medewerker van het Kadaster 

aanwezig zijn.

Van de wethouder

Als we naar de landbouw en vooral de melkveehouderij 

in de gemeente Hof van Twente kijken, vallen het 

Markelosebroek én de omringende gebieden qua 

landbouwstructuur direct op. Dit deel van Hof van 

Twente is één van de gebieden waar de landbouw in Hof 

van Twente nog vele jaren verder kan en wil. Daarom is 

een grootschalige en vrijwillige kavelruil voor de melk-

veehouderij  een geweldige kans voor de toekomst. De 

20 hectare provinciegrond in het gebied zie ik als een 

mooi uitgangspunt om een grote stap te zetten in de 

goede richting.

We streven naar een duurzame en gezonde landbouw-

sector, die de toekomst aan kan. Met de gemeentelijke 

inleg willen we betrokkenheid met de landbouw tonen, 

maar ook de kwaliteit van het omliggend groene land-

schap borgen en wellicht kunnen we iets betekenen in 

knelpunten als het aankomt op kosten van kavelaan-

vaardingswerkzaamheden en aan communicatie en 

voorlichting. We hebben hiervoor een (bescheiden) 

budget  beschikbaar gesteld. 

De uitvoering is in handen van het CKO. Er is een 

kavelruilcommissie ingesteld, waar ik het volste vertrou-

wen in heb. Daarom een oproep aan alle grondeigena-

ren. Doe mee! Een kavelruil in deze opzet doet zich 

maar eens in de 15-20 jaar voor. En is van het grootste 

belang voor de grondgebonden sector. Ook als u zelf 

niet direct belanghebbende bent, uw buren zijn dat 

misschien wel. U neemt met uw beslissing over uw 

grond niet alleen een besluit voor u zelf, maar ook voor 

een gezonde sector in uw omgeving. 

Ik wens de kavelruilcommissie en -coördinatoren veel 

succes toe.

Wim Meulenkamp

Wethouder Hof van Twente, 

portefeuillehouder Landelijk Gebied

Even voorstellen: 
De kavelruilcommissie

De kavelruilcommissie bestaat uit:

Johan Baak

Als ondernemer met een melkvee- en 

varkenshouderijtak weet ik hoe 

belangrijk het is om te beschikken over 

goed verkavelde grond binnen je 

bedrijf. Daarom ben ik met veel plezier voorzitter van deze 

commissie.

Hendrik Gersen

Ik hoop dat ik als lid van de kavelruil-

commissie een positieve bijdrage kan 

leveren aan de aankomende kavelruil 

Markelosebroek-Stokkumerbroek. Als 

veehouder met alleen een huiskavel  

en als hoevepachter van het landgoed Weldam weet ik uit 

ervaring hoe belangrijk een goede verkaveling is en 

hoeveel kosten dit kan besparen! Ik roep dan ook een ieder 

op om goed na te denken of ook u voordeel kunt halen uit 

een ruiling!

Willem Hegeman

‘Ik heb samen met mijn vrouw en zoon 

een melkveebedrijf in Markelo. We 

hebben ongeveer 100 melkkoeien.  Ik 

heb me graag beschikbaar gesteld als 

lid van deze kavelruilcommissie, omdat ik overtuigd ben 

van het belang van vrijwillige kavelruil. Hiermee heb ik al 

enige ervaring opgedaan als lid van de voorbereidingscom-

missie in Elsenerbroek.  Samen met de andere commis-

sieleden ga ik mijn uiterste best doen om tot een goed 

resultaat te komen!

De kavelruilcoördinatoren  
Seine Grefelman en Wilco Pasman 

Wilco Pasman

‘Al jaren ben ik in de gemeente Hof 

van Twente actief als gebiedsmana-

ger. Met veel genoegen en met trots 

kijk ik terug op de afgelopen jaren. 

Samen met ondernemers en inwo-


