
  

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

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

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 

Kavelruilcommissie

Herman Wichers Schreur (voorzitter) 06 - 13 39 70 72

Henk Wesseldijk 06 - 29 25 87 81

Hans ten Vregelaar 074 - 357 52 47

Kavelruilcoördinator

Tom Jannink 06 - 10 41 94 91

  v juni 2016nieuwsbrief nummer 1VRIJWILLIGE KAVELRUIL HAAKSBERGEN-ZUID

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van CKO Haaksbergen. 

In deze nieuwsbrief stellen we de leden van de kavelruil-

commissie voor, ook kavelruilcoördinator Tom Jannink 

vertelt iets over zijn werk. Daarnaast leest u meer over de 

voortgang en de stappen. 

Doel van onze commissie is het begeleiden van een 

vrijwillige kavelruil in Haaksbergen rondom de nieuw aan 

te leggen N18 tussen Varsseveld en Enschede.

Deze commissie is samengesteld uit drie vertegenwoordi-

gers van de LTO Noord-afdeling Zuid Twente, Haaksbergen 

en medewerkers van het Coördinatiepunt Kavelruil 

Overijssel.  

Zoals velen van u hebben ervaren, zijn wij als CKO 

kavelruilcommissie vroegtijdig gestart met het bezoeken 

van burgers en agrarische bedrijven die direct of indirect 

getroffen worden door de nieuw aan te leggen N18 van 

Varsseveld naar Enschede.

Bij enkele bedrijven zullen wij nog een bezoek brengen of 

zijn er telefonische contacten geweest waarbij deze 

bedrijven hebben aangegeven nog een moment te willen 

wachten, om daarna contact op te nemen met één van de 

commissieleden.

Burgers met grond en agrarische bedrijven die wat verder 

afliggen van de nieuwe aan te leggen N18, kunnen 

wanneer er een bijdrage geleverd kan worden tot een 

betere kavelruil rondom de nieuwe N18, zich ten allen tijde 

melden bij de kavelruilcommissie kavelruil N18 Haaksbergen.

Zoals Rijkswaterstaat heeft gemeld zullen de diverse 

aannemers samengebracht in de nieuwe Holding Naobers 

N18 vanaf september aanstaande starten met de uitvoering 

van de aanleg van deze nieuwe N18 van Varsseveld naar 

Enschede.

Als kavelruilcommissie zijn wij van mening dat wij zo vroeg 

mogelijk moeten kijken naar een mogelijkheid om kavelruil te 

realiseren. 

De commissie gaat er vanuit dat na de bezoeken die zijn 

gebracht aan agrarische bedrijven er een positieve bijdrage 

plaatsvindt voor een goede kavelruil zodat de meesten van u 

zo weinig mogelijk hinder zullen ondervinden van de nieuwe 

N18 Varsseveld Enschede.

Herman Wichers Schreur, voorzitter 

Kavelruil Haaksbergen van start



Even voorstellen: 
de kavelruilcommissie

Hans ten Vregelaar

‘Mijn naam is Hans ten 

Vregelaar voor sommigen 

beter bekend als Hans van 

Polman, wij hebben een 

melkveebedrijf aan de 

Brammeloweg in St-Isidorus-

hoeve met ongeveer 100 

melkkoeien.

Ik ben een hele tijd geleden 

al gevraagd om zitting te nemen in een kavelruilcom-

misie, deze is eigenlijk nodig omdat de nieuw aan te 

leggen N18 de gemeente Haaksbergen aan de westkant 

helemaal doorsnijd, en ook omdat Rijkswaterstaat zich 

niet zoveel bezighoud met verkaveling. Ik wist ook dat 

er vanuit LTO Noord geluiden waren om dit op te 

starten, verder had ik ook wel eens gehoord over 

subsidiemogelijkheden voor kleinschalige kavelruil bij 

de provincie, alles bij elkaar voor mij de reden om ja te 

zeggen om zitting te nemen in de kavelruilcommisie.

Inmiddels hebben wij als commissie de meeste grondei-

genaren langs de nieuwe N18 bezocht om te horen hoe 

zij tegen de verkaveling aankijken. Het mooie is toch dat 

iedereen zeer positief reageerde, een heel belangrijk 

aspect is ook dat deelname geheel vrijblijvend is, laten 

we hopen dat een ieder positief meewerkt om de schade 

waar veel bedrijven langs de nieuwe N18 mee te maken 

krijgen te beperken door deze kavelruil succesvol te 

laten verlopen. Om dit te bereiken steek ik hierin graag 

mijn tijd en energie.’

Henk Wesseldijk

‘Ik ben Henk Wesseldijk,  

melkveehouder in buurtschap 

Langelo te Haaksbergen. 

Tijdens onze verkennende 

gesprekken met grondeigena-

ren is gebleken dat men zeer 

positief is over het organiseren 

van een vrijwillige kavelruil 

rond de nieuwe N18. Het is 

begrijpelijk dat men eerst aan 

de eigen situatie denkt, maar door samen te werken aan 

een kavelruil kan men voor zichzelf en anderen in de 

omgeving een positieve bijdrage leveren aan een efficiën-

tere bewerking van landbouwpercelen. Laat het positieve 

gevoel de basis zijn voor een succesvolle kavelruil‘.

Voorbereiding en start kavelruil 
Haaksbergen-Zuid

Na een geslaagde informatiebijeenkomst over het starten 

van een kavelruil rondom de N18 waarbij ook grondeigena-

ren uit Gelderland uitgenodigd waren, heeft LTO Noord-

afdeling Twente-Zuid alle grondeigenaren rond de N18 

bezocht en geïnventariseerd welke toekomstplannen en 

(ruil)wensen iedere grondeigenaar heeft. Om tot een 

succesvolle kavelruil te komen, is het zeer wenselijk dat er 

ruilgrond beschikbaar komt om ruilingen mogelijk te maken. 

Op dit moment worden er dan ook eerste ruilmogelijkheden 

met grondeigenaren besproken. De focus nu ligt vooral op 

het zuidelijke gebied met ook een aantal ruilmogelijkheden 

in de provincie Gelderland. De kavelruilcommissie heeft 

besloten om het kavelruilgebied op te splitsen in Haaksber-

gen-Zuid en Haaksbergen-Noord.   

Wanneer blijkt dat de eerste ruilingen gerealiseerd kunnen 

worden, zal er noordwaarts doorgeruild gaan worden. De 

komende maanden zullen diverse grondeigenaren bezocht 

gaan worden en worden de eerste ruilplannen in beeld 

gebracht. De bedoeling is dat we het eerste ruilplan de 

komende winter naar de notaris brengen. In 2017 zal er 

aan de vervolgruilingen gewerkt gaan worden.

Kortom, vanuit de kavelruilcommissie zal er de komende 

maanden hard gewerkt gaan worden om tot een eerste 

ruilplan te komen. Het is aan u om er een succes van te 

maken! 

Even voorstellen: 
Tom Jannink, kavelruilcoördinator
Wie ben ik, wat doe ik en wat breng ik u?

Mijn doel is om alle wensen van grondeigenaren en andere 

betrokkenen goed in beeld te krijgen en deze om te zetten in 

een gedragen ruilplan. 

Ik ben een boerenzoon en al jarenlang werkzaam in het 

agrarische werkveld. Daardoor besef ik dat grond emotie is. 

Ook weet ik dat er voorafgaand aan dit traject veel ontwik-

kelingen zijn geweest in de gemeente Haaksbergen. Een 

van deze ontwikkelingen is de realisatie van de rijksweg 

N18. De uitdaging is om de negatieve gevolgen van de 

grondaankopen voor deze Rijksweg te verkleinen door het 

verbeteren van de verkaveling. 

Veertig jaar geleden ben ik geboren op een melkveebedrijf. 

Helaas is mijn vader jong overleden en is het melkveebedrijf 

er niet meer. Wel heeft het altijd mijn interesse gehouden. 

Daarom heb ik ook diverse agrarische opleidingen gevolgd, 

via de MAS en de HAS heb ik uiteindelijk planologie 

gestudeerd in Wageningen. De eerste werkjaren heb ik 

ervaring opgedaan als projectadviseur op het gebeid van 

leefbaarheid op het platteland. De afgelopen 10 jaar ben ik 

via mijn eigen bedrijf, Eeckhof, betrokken geweest bij vele 

projecten, onder andere als kavelruilcoördinator bij de 

vrijwillige kavelruil in Zenderen-Bornerbroek, als gebiedsma-

kelaar in de gemeenten Borne, Haaksbergen en Hengelo, 

waarbij ik als schakel tussen de (agrarische) ondernemers 

en bewoners van het buitengebied en de gemeenten 

fungeer. Ik verleen ondersteuning op gebied van beleid, 

projecten en regelingen. En daarnaast heb ik veel ervaring 

op het gebied van Rood voor Rood,  VAB, maar ook van 

vergunningen- en subsidieaanvragen. Momenteel werk ik 

ook aan het mogelijk maken van de aanleg van glasvezel in 

de buitengebieden van de gemeenten Haaksbergen, 

Hengelo, Enschede en Losser.

Doordat ik al een tijd als gebiedsmakelaar werkzaam ben in 

Haaksbergen, ken ik het gebied en veel ondernemers al. En 

een groot deel van u kent mij of heeft mijn gezicht al eens 

gezien (en zo nee; zie foto). 

Ik kom bij u aan de keukentafel, maar ook op momenten 

wanneer u maar wenst, sta ik voor u klaar!  Wat u verder 

van mij kunt verwachten of waar u me altijd voor mag 

benaderen: 

•  Fungeren als schakel en vraagbaak tussen alle betrokken 

partijen, gemeente en deskundigen.

• Toelichting geven over het proces van kavelruil.

•  Ondersteuning bieden bij het verkennen van wensen, 

kansen en knelpunten.

• Met u de mogelijkheden   

 voor kavelruil verkennen.

•  Opstellen van een 

ruilschema met kaartmate-

riaal van inbreng en 

toedeling.

•  Coördineren van het traject 

van de kavelruil: van 

verkenning tot en met het 

passeren van de akte bij 

de notaris.

Vragen of wensen? Neem 

contact met mij op! 

Herman Wichers Schreur

Ik ben Herman Wichers Schreur, bij 

velen bekend als voormalig voorzitter 

van de LTO Noord-afdeling Haaks-

bergen. Wonende aan de rand van 

het Haaksbergerveen hebben wij 

van doen met alle soorten natuur-

plannen en in het bijzonder met 

Natura 2000. Thuis doen wij aan jongvee opfok voor een 

collega agrariër, met daarnaast nog een hoveniersbedrijf in 

maatschap. Toen bekend werd dat de aanleg van een nieuwe 

Rijksweg dwars door het agrarische gebied definitief werd, 

hebben wij als LTO Noord-afdeling meteen actie ondernomen 

om een verkaveling aan te vragen langs de nieuwe Rijksweg 

N18. Met medewerking van een overgrote meerderheid van 

de Statenleden in Overijssel is er ingestemd om medewerking 

te verlenen aan een verkaveling. Samen met Hans ten 

Vregelaar en Henk Wesseldijk proberen wij een goede 

kavelruil tot stand te brengen.

Henk en Hans en collega’s vanuit CKO hebben mij gevraagd 

om trekker te zijn van deze kavelruil.


