
 

Het CKO ondersteunt de streek

In samenwerking met LTO Noord en het Kadaster heeft de Provincie 

Overijssel het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO) opgericht. 

Doel van het CKO is om ondersteuning te bieden aan initiatieven van 

grondeigenaren om te komen tot vrijwillige planmatige kavelruil in 

Overijssel. Naast begeleiding in de voorbereidende fase (zoals voorlich-

tingsbijeenkomst 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-kavelruilprojecten 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 Markelo is mogelijk gemaakt door: Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma
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Het is alweer ruim drie jaar geleden dat de initiatiefgroep het 

idee oppakte om rondom Markelo een CKO-project op  

te starten.

De achterliggende gedachte hierbij was uiteraard: een 

betere verkaveling van de agrarische bedrijven in en rond 

Markelo. Bovendien had Bureau Beheer Landbouwgronden 

(BBL) een agrarisch bedrijf in eigendom in het gebied, dit 

zou waarschijnlijk een bedrijfsverplaatsing tot gevolg 

hebben waarbij de overige gronden ingezet zouden kunnen 

worden bij vrijwillige kavelruil.

Dit heeft ertoe geleid dat er een kavelruilcommissie in het 

leven is geroepen om het proces verder in gang te zetten. 

Omdat het een groot gebied betreft, is besloten om het  

CKO-project Markelo op te splitsen in drie delen zodat  

het proces werkbaar zou zijn.

In een vrijwillige planmatige kavelruil worden boeren en 

particuliere grondeigenaren aan het denken gezet over hun 

huidige positie en de toekomst, dit geeft reuring, reactie en 

actie en dus meer verruilde hectares in een gebied.

In onze beleving is het een succesvol traject en project 

geweest dankzij de inzet van alle betrokkenen: de grond-

eigenaren, de Gemeente, de Provincie en de coördinatoren. 

Wij als kavelruilcommissie hopen bijgedragen te hebben 

aan een economisch betere landbouwstructuur.  

Al realiseren wij ons ook dat dit werk nooit af is. 

De leden van de kavelruilcommissie Markelo.

Van de kavelruilcommissie

Johan Baak Hendrik Gersen Willem Hegeman

Wim Bussink uit Markelo (getrouwd, twee zonen van 28 en 

25) was zeer aangenaam verrast over de mogelijkheden die 

via het CKO-project Markelo geboden werden. ‘Ik heb een 

klein bedrijf met 70 melkkoeien, 240 vleesvarkens en 17 

hectare grond. De grond ligt zeer versnipperd, hiervan ligt 

11 hectare bij huis. De huiskavel is 3 hectare maar omsloten 

door gemeentelijke wegen. De koeien kunnen eigenlijk niet 

goed naar buiten, ik melk met een robot en daarvoor is het 

noodzakelijk dat ze 24 uur per dag toegang hebben tot de 

stal. Dat kan in deze omstandigheden niet. Daarnaast is het 

bedrijf in deze vorm geen ideale situatie om over te nemen. 

Onze zoons hebben dan ook voor een andere carrière 

gekozen, de een in de journalistiek bij Reed Business en  

de andere bij Countus. 

Mogelijk

Dat was voor mij de reden om naar de wenszitting te gaan 

een paar jaar geleden. Daar werd gevraagd: wat wil je?  

Wat kunnen we voor jou betekenen? Nou ik zou graag  

meer grond bij huis willen hebben. Maar ja, dat wil iedereen. 

Ik had niet gedacht dat er in ons geval iets mogelijk was. 

Want ook de buren hebben natuurlijk wensen. Ik was dan 

ook aangenaam verrast dat Seine Grefelman (de kavel-

ruilcoördinator) ineens met een topidee kwam.  

Er bleken particulieren te zijn met kleine stukjes grond,  

die mij precies pasten. En het lijkt erop dat het lukt! Ik ga  

er qua ligging op vooruit en kan er ook nog een halve 

hectare bijkrijgen!’

Hakken

Op de vraag wat hij collega’s zo adviseren die aan de 

vooravond van een vrijwillige planmatige kavelruil staan, 

zegt hij: ‘Ik was verrast door de mogelijkheden die er zijn, 

ook als je die zelf niet ziet. Vaak ben je zelf te betrokken  

en daardoor te kortzichtig. Anderen kijken met een frisse, 

afstandelijke blik en zien dan wel mogelijkheden om te 

schuiven, te wisselen. Geef je daaraan over zou ik zeggen. 

En ga niet bij voorbaat al met de hakken in het zand. Gun 

elkaar wat. Doordat anderen zeiden: hier wil ik wel van af, 

krijg ik het gemakkelijker. En kan ik sneller werken.’ 

Bussink heeft nog een laatste tip: ‘Ga in ieder geval in 

gesprek en bedenk bij jezelf: wat vraagt de toekomst?’ 

Wim Bussink over de CKO-kavelruil Markelo: ‘Ik had geen idee dat dit mogelijk was’



Bij de start van de vrijwillige, planmatige kavelruil Markelo 

was het doel om 150 hectare te ruilen. Eind 2016 is dit al 

bijgesteld naar 250 hectare. Het 5e en laatste ruilplan is nu 

een feit en het eindresultaat komt uit op 292 hectare.

Met het realiseren van de verplaatsing van het bedrijf 

Sligman naar de Visschersdijk was er een prachtige start  

van het project. Uiteindelijk zijn er in ruim drie jaar tijd  

5 deelruilplannen gerealiseerd met maar liefst 66 grond- 

eigenaren en -gebruikers. Het gros van de deelnemers 

bestaat uit melkveehouders verdeeld over de drie deel- 

gebieden Markelosebroek-Stokkumerbroek, Stokkumervlier-

Stokkumeres en Markelose Achterhoek. Naast de  

melkveehouders waren er ook opvallend veel particuliere 

grondeigenaren die deelnamen. Dit betekende voor veel 

grondgebruikers een gunstige neveneffect.

Veiligheid

Dat er bijna 300 hectare vrijwillig van eigenaar is gewisseld, 

betekent natuurlijk dat er voordelen zijn voor de deelnemers 

maar het levert ook een bijdrage aan de leefbaarheid in het 

gebied. Immers: een betere verkaveling betekent minder 

landbouwverkeer op de weg. Dit draag naast kostenbe- 

sparing, bij aan meer veiligheid voor bijvoorbeeld de fietsers 

in het buitengebied. Een vergroting van huiskavels draagt 

daar heel direct aan bij. De totale oppervlakte aan huiskavels 

is door de inzet vanuit het project met ongeveer 90 hectare 

toegenomen. Hierdoor kunnen de agrariërs nagenoeg  

direct vanaf het erf het land op. Daarnaast zijn er ook veel 

veldkavels dichter naar huis geruild. Al met al een totale 

kostenbesparing van ongeveer ruim 52.000 euro per jaar  

(onder andere brandstof).

Werken

Naast het ruilen van hectares is er in het gebied ook geïnves-

teerd in kavelaanpassingswerken. Dit zijn werken gericht op 

bijvoorbeeld het verleggen en/of realiseren van dammen, het 

verleggen van sloten, het herplanten van landschapselemen-

ten op betere plekken en het inzaaien van percelen naar 

blijvend grasland. Naar verwachting zal er voor ongeveer 

100.000 euro geïnvesteerd worden in de werken. De 

gemeente draagt voor 40% bij aan deze investeringen.

Samenwerken

Mooie resultaten in cijfers uitgedrukt. Maar ook de effecten 

die in de cijfers niet terug te zien zijn, zijn van belang. Denk 

daarbij aan het arbeidsgemak, het werkplezier maar ook aan 

extra ruimte voor koeien in de wei. Ook zien we dat percelen 

waar jarenlang mais is geteeld nu grasland worden. En ook 

percelen die eigenlijk niet geschikt zijn voor snijmais worden 

nu grasland waar de komende jaren gewerkt kan worden aan 

een gezonde bodem. Daarnaast is ook de samenwerking een 

positief resultaat. Want alleen door goed samen te werken 

was dit resultaat haalbaar. De samenwerking met grondeige-

naren, grondgebruikers, adviseurs, makelaars, de gemeente 

Hof van Twente en ook de provincie Overijssel is door dit 

project versterkt. Dit is een mooie basis om ook in de 

toekomst gezamenlijk te werken aan projecten gericht op  

het werken aan een vitaal plattelland en een duurzame 

perspectiefvolle toekomst voor de agrarische bedrijven in  

het gebied en daarbuiten.

Resultaat CKO Markelo: 
Bijna 300 hectare vrijwillig geruild! 

 Geruilde Aantal
 hectares deelnemers
 
Afgeronde plannen:

PLAN 1 (eind2014) 45 5

PLAN 2 (eind2016) 35 12

PLAN 3 (eind2016) 67 14

PLAN 4 (eind2017) 47 9

PLAN 5 (eind2017) 98 33

         Totaal 292 66 (*)

(*) enkele deelnemers hebben meerdere keren deelgenomen

Daarnaast is gebiedskennis erg belangrijk. Al deze ingrediën-

ten waren volgens Baak aanwezig in dit geval. Volgens Baak 

betekent kavelruil reuring in een gebied: ‘Grotere huiskavels 

en minder veldkavels zijn van maatschappelijk belang’. 

Ondanks het succes van deze kavelruil: 66 deelnemers die 

300 hectares hebben geruild, zijn er volgens Baak ook 

kansen blijven liggen. ‘Kavelruilen zijn nooit af’. 

Proactief

Wethouder Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente 

onderstreepte dat laatste: ‘De wet- en regelgeving is continue 

aan verandering onderhevig. Daarbij is een goed proces van 

kavelruilen van groot belang. Ook met het oog op de 

toekomst.’ Er komen volgens Meulenkamp nieuwe uitdagin-

gen aan voor zowel 

de landbouw als de 

gemeente, hij noemde 

de klimaatverandering 

en de inzet die dat 

vraagt. ‘De gemeente 

moet daar proactief 

op blijven handelen’ 

aldus de wethouder 

die liet weten dat 

samenwerking met 

alle betrokken partijen 

daarbij van groot 

belang is.

Aanpak

Gedeputeerde Hester Maij liet weten blij te zijn met de manier 

waarop het CKO-project Markelo is verlopen. ‘Fijn dat het zo 

snel is verlopen en met een groot draagvlak vanuit de 

omgeving’. De 43 hectare ruilgrond vanuit de provincie en de 

bedrijfsverplaatsing hebben volgens haar ook een belangrijke 

bijdrage geleverd aan het succes. ‘Ik ben blij dat we als 

provincie een bijdrage hebben mogen leveren aan het succes 

van de kavelruil.’ Maij liet weten dat we er nog lang niet zijn. 

‘Er zijn veel spannende discussies in en over de landbouw,  

ik wil graag met de hele keten in gesprek over een integrale 

aanpak van de verschillende zaken die spelen. Denk aan 

volksgezondheid, CO2, nitraat, stikstof, fijnstof, kortom 

maatschappelijk verantwoord ondernemen voor een duur-

zame voedselproductie.’

Hoofddoel

Ook CKO-bestuursvoorzitter Martin Verbeek zei blij te zijn 

met het behaalde resultaat: ‘Het is een indrukwekkend 

resultaat wat er hier in Markelo is bereikt. Volgens hem blijft 

de behoefte aan een continue landbouwstructuurverbetering 

en is dit ook het hoofddoel van CKO. ‘Iedereen wordt er beter 

van maar het gebied is zelf aan zet’.

Resultaten

Aan het eind van de bijeenkomst gaf kavelruilcoördinator 

Wilco Pasman een toelichting op de bereikte resultaten  

(zie elders in deze nieuwsbrief).

‘Kavelruil is nooit af’

‘De steun van de gemeente en de grond van de provincie die als ruilmiddel kon dienen waren onder andere de succesfac-

toren van de CKO-kavelruil Markelo’. Dat zei Johan Baak, de voorzitter van de kavelruilcommissie bij de afsluitende 

bijeenkomst van de CKO-kavelruil Markelo op 8 december jongstleden in Goor. 


