
CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

Vrijwillige planmatige kavelruil Reutum is mogelijk gemaakt door: 

juli 2015nieuwsbrief nummer 1VRIJWILLIGE KAVELRUIL REUTUM

Kavelruil zoals dat binnen Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) vormgegeven 

wordt, is een mooi instrument. Het gaat snel; in anderhalf tot twee jaar is het geregeld 

en het gaat allemaal op basis van vrijwilligheid. Je beslist als grondeigenaar zelf wat je 

doet: pak je de kans die er ligt of niet? Iedereen kan er beter van worden omdat het een 

proces van samenwerking van onderaf is. Er wordt niks van bovenaf opgelegd. Maar 

daarbij is wel de medewerking van iedereen in het gebied nodig! En daarbij is aandacht 

voor iedereen vanuit zijn/haar eigen positie. In het mooie gebied rond Reutum blijft 

structuurverbetering namelijk nodig. Het is een landschap met ‘hindernissen’ en niet 

altijd het meest ideaal qua bedrijfsvoering. Daarom is dit een kans! Pak die kans zou ik 

tegen alle grondeigenaren willen zeggen. De kavelruilcommissie is er klaar voor! Wilt u 

nog meedoen? Dat kan! Neem contact op met CKO om u aan te melden.

Harry Lenferink, voorzitter

Kavelruil Reutum van start!

Wensen bekend, hoe nu verder?

Nu de wenszittingen achter de rug zijn komt het proces al een stuk verder. Tijdens de wenszittingen begin juni hebben de 

grondeigenaren laten weten voor welke grond ze belangstelling hebben en welke percelen ze willen inbrengen. Nu die informatie 

bekend is, gaat de kavelruilcoördinator samen met de kavelruilcommissie ruilplannen maken. Dat gebeurt tijdens 

groepsbijeenkomsten met een aantal eigenaren en/of door middel van keukentafelgesprekken. 

Deze vorm van de bijeenkomsten is tijdens de wenszittingen besproken met de grondeigenaren. De meesten stonden hier positief 

tegenover. De kavelruilcommissie bekijkt nog per gebied of een groepsbijeenkomst het juiste middel is of dat in 

keukentafelgesprekken wordt geprobeerd om het één en ander rond te zetten. 

Planning: Juli en augustus: Voorbereidingen

 September:  Starten met ruilgesprekken   (middels groepsbijeenkomsten en/of keukentafelgesprekken)

Zodra er ruilplannen of deelruilplannen klaar zijn, 

volgt de aktepassering bij een notaris.



  

Kavelruilcommissie

De kavelruilcommissie bestaat uit de volgende personen:

Gerard Oude Hengel, Hubert Stevelink en Harry Lenferink.

 

Gerard Oude Hengel

Samen met mijn vrouw heb ik een 

melkveebedrijf in de Weitemanslanden in 

Geesteren. Door onze bedrijfsverplaatsing 

van Rossum naar Geesteren heb ik 

ervaren dat een goede verkaveling veel 

tijd en geld bespaart. De afgelopen jaren 

was ik kavelruilcommissielid in de 

kavelruil Geesteren. In dezelfde functie wil ik ook aan de 

kavelruil in Reutum een positieve  bijdrage leveren, zodat meer 

bedrijven van een goede verkaveling kunnen profiteren.

Hubert Stevelink

We hebben een melkveebedrijf in Haarle, 

dat goed verkaveld is. Dit is mede tot 

stand gekomen door mee te doen aan 

een vrijwillige kavelruil. Door deze 

ervaring weet ik hoe belangrijk het is om 

grond rondom de boerderij te hebben.

Omdat de provincie ons in Reutum de 

mogelijkheid biedt om hun grond mee te laten doen in deze 

vrijwillige kavelruil, hebben we een unieke kans om onze 

grondpositie te versterken. Daar hoop ik, door zitting te nemen 

in de kavelruilcommissie, een steentje aan te kunnen bijdragen. 

We hebben allen belang bij goede verkaveling, grond neemt 

een belangrijke positie in onze bedrijfsvoering in, nu en in de 

toekomst.

Harry Lenferink, voorzitter

Mijn beroep is vleesveehouder. Samen 

met mijn vrouw en zoon hebben wij een 

stierenmesterij in Fleringen. We hebben 

circa 425 stieren en we doen de opfok 

van 125 rosé kalveren. De vleesrassen 

die wij op ons bedrijf hebben zijn 

voornamelijk Blondes ‘d Aquitaine en 

Belgisch blauwe dikbillen. We leveren de dieren aan Vleesvee 

Integratie Twente in Oldenzaal. Het vlees wordt afgezet bij 

Keurslagers en in de top van de horeca. Mijn interesse voor 

kavelruil is al jaren aanwezig. Als lid van de kavelruilcommissie 

Fleringen en vanuit ons bedrijf ben ik bij meerdere kavelruilen 

betrokken geweest. Kavelruilen is voor mij een hobby 

geworden. Het geeft een goed gevoel als de veldkavel van de 

één, de huiskavel wordt van de ander.

Kavelruilcoördinator

Martin Wiltink, kavelruilcoördinator

“Vanuit het Kadaster was ik al betrokken 

bij de voorbereiding van het kavelruil-

project. De komende tijd zal ik als 

kavelruilcoördinator een rol spelen bij de 

uitvoering. In het gebied liggen mooie 

kansen om de landbouw te versterken. 

Als iedereen elkaar wat gunt, kunnen we 

die samen verzilveren!”

In het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) werken Kadaster en 

LTO Noord samen. Doel van het CKO is om ondersteuning te bieden 

aan grondeigenaren om te komen tot vrijwillige planmatige kavelruil. 

Het CKO ondersteunt initiatiefgroepen bij 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! Met financiële steun van de Provincie Overijssel kan het CKO 

functioneren en kunt u uw percelen efficiënt ruilen. 

Het CKO ondersteunt de streek

Geïnformeerd blijven?!
Voor meer informatie over de kavelruil Reutum kunt u contact opnemen met het CKO via: 

www.cko.nl | info@cko.nl | @kavelruilCKO |  088 - 888 66 74 Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma

Contactgegevens kavelruilcommissie:

Harry Lenferink voorzitter kavelruilcommissie 06 - 10 31 36 31

Gerard Oude Hengel kavelruilcoördinator 06 - 20 55 68 77

Hubert Stevelink kavelruilcoördinator 0541 - 67 01 76

Martin Wiltink kavelruilcoördinator 06 - 10 56 91 33

Oene de Jong projectleider 06 - 13 92 46 83


