
 

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

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

Henk Roekevisch:  06 - 12 21 91 68

Kavelruilcoördinator

Tom Jannink 06 - 11 35 80 30
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Zoals velen van u hebben ervaren is de nieuwe N18 

sneller gereed dan was voorzien. Ook de vrijwillige 

planmatige kavelruil, georganiseerd door LTO Noord- 

afdeling Zuid Twente en het Coördinatiepunt Kavelruil 

Overijssel (CKO), is bezig om percelen die ongunstig zijn 

komen te liggen door de nieuwe N18 op de juiste plaats  

te krijgen. Dichterbij de agrarische bedrijfsgebouwen.  

Een pittige opgave langs het gehele traject tussen de 

watertoren aan de oude N18 en de zandwinning aan  

de Enschedesestraat. 

Met een concept ruilplan, opgesteld in samenwerking met 

het Kadaster, hebben wij veel percelen kunnen ruilen naar 

de goede zijde van de nieuwe N18 dichter bij de huiskavel. 

Er moeten nog enkele plooien glad gestreken worden 

doordat er kavels geruild zijn verder van de N18 af, maar 

die toch onderdeel zijn van (of een link hebben met) de 

verkaveling rondom de nieuwe N18. Meer over de stand 

van zaken en het proces in de komende periode leest  

u verderop in de nieuwsbrief. 

Niet alleen de betrokken partijen rond de nieuwe N18, 

maar ook wij als kavelruilcommissie hebben ons georiën-

teerd op de mogelijkheden die de vrijgekomen percelen 

in de nabijheid van Natura 2000-gebieden kunnen bieden 

bij de door ons beoogde structuurverbetering voor de 

landbouw. Door de kavelruilcommissie is gekeken of deze 

geruild kunnen worden met percelen van bedrijven die in 

hun bedrijfsvoering geraakt worden door de opgaven van 

Natura 2000. Omdat de onderzoeken op de landbouw-

percelen nog niet zijn afgerond is nog niet overal duidelijk 

welke Natura 2000-gronden definitief worden bestemd. 

Om de verkaveling een vervolg te geven waarbij ook Natura 

2000 wordt betrokken hebben wij als kavelruilcommissie 

Henk Roekevisch (woonachtig in Buurse) bereid gevonden 

deel te nemen aan de kavelruilcommissie, zodat zijn 

omgevingskennis rondom de natuurgebieden gebruikt kan 

worden om bedrijven zo goed als mogelijk voordeel te laten 

ondervinden van een verkaveling. Henk Roekevisch stelt 

zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor. 

Zijn we nog niet met u in gesprek en ziet u wel mogelijk-

heden om uw bedrijf te verbeteren door middel van kavelruil, 

neem dan contact op met kavelruilcoördinator Tom Jannink. 

De verwachting is dat eind 2018 de gang naar de notaris 

gemaakt gaat worden, dus geef u wensen tijdig door zodat 

de kavelruilcommissie uw wensen nog mee kan nemen. 

Herman Wichers Schreur, voorzitter 

Kavelruil Haaksbergen van start

Vrijwillige planmatige kavelruil Haaksbergen is mogelijk gemaakt door: 

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster



Even voorstellen

Henk Roekevisch

Ik ben Henk Roekevisch,  

63 jaar en melkveehouder  

in Buurse. Samen met mijn 

vrouw Janny en zoon Erwin 

hebben we +/-120 stuks 

melkvee en ongeveer 75 

 stuks jongvee. In 1990 zijn  

we verplaatst in het kader  

van de ruilverkaveling en 

hebben we een nieuwe 

boerderij gesticht aan de 

Zendvelderweg in Buurse. Wij hebben ervaren dat als  

de grond efficiënt en zo dicht mogelijk bij de boerderij ligt, 

dat het werkplezier aanmerkelijk groter wordt en ook in 

economisch opzicht verschil maakt. Het is bijna 30 jaar 

geleden dat de ruilverkaveling plaatsvond, intussen is er op 

alle fronten veel veranderd. Nu de N18 bijna is afgerond is 

de volgende stap het verbeteren van kavels rond de N18 

en de Natura 2000-gebieden. De kavelruilcommissie heeft 

mij gevraagd om daar een bijdrage aan te leveren en deel 

van uit te maken. Ik wil daar voor de landbouw een steentje 

aan bijdragen om voor één ieder (indien nodig en mogelijk) 

een zo goed mogelijke vrijwillige kavelruil te realiseren.

Heeft u nog wensen? 
Maak ze dan nu kenbaar!

Zijn we nog niet met u in gesprek en ziet u wel mogelijk-

heden om de verkaveling op uw eigen bedrijf te verbeteren 

door middel van kavelruil, neem dan contact op met 

kavelruilcoördinator Tom Jannink (zie blokje contact- 

gegevens). De verwachting is dat eind 2018 de gang naar  

de notaris gemaakt kan worden, geef dus uw wensen  

tijdig door zodat de kavelruilcommissie deze nog mee  

kan nemen. 

Toezending nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar eigenaren op één adres die samen meer dan 5 ha binnen een gebied van circa  

1,5 km rondom het kavelruilgebied hebben. Per adres ontvangt u één nieuwsbrief, gericht aan één van de eigenaren of  

rechthebbenden. Mocht u geen prijs stellen op toezending van deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar info@cko.nl  

o.v.v. ‘stop nieuwsbrief Haaksbergen’. U kunt ook bellen met 088 - 888 66 74.

Juli 2018: Basisruilplan Kavelruil 
Haaksbergen gereed

De vernieuwde N18 van Varsseveld naar Enschede is 

sinds begin mei 2018 open voor verkeer. De aanleg van  

dit tracé, dat vele landbouwpercelen doorsnijdt, heeft een 

behoorlijke impact op de omliggende landbouwgronden. 

Ondertussen wordt door het Coördinatiepunt Kavelruil 

Overijssel (CKO) al geruime tijd gekeken welke oplos-

singen de inzet van kavelruil voor de eigenaren kan bieden. 

Inmiddels hebben de kavelruilcommissie en -coördinator  

met alle betrokken partijen gesproken. Hierbij zijn alle 

wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan is het basis-

ruilplan opgesteld. Hiermee wordt zo veel als mogelijk 

tegemoet gekomen aan de aangegeven wensen. Bij de 

meeste grondeigenaren is het basisruilplan inmiddels 

besproken door kavelruilcoördinator Tom Jannink. Deze 

gesprekken hebben nog veel aanvullende informatie 

opgeleverd. Aan de hand hiervan is het basisruilplan op 

onderdelen aangepast. Intussen beslaat het basisruilplan 

in totaal circa 300 hectare. Dit betreft in totaal 46 eige-

naren. De percelen worden zo verkaveld dat de bedrijfs-

voering van de eigenaren wordt geoptimaliseerd, de 

huiskavels worden vergroot en de bereikbaarheid van  

de percelen wordt verbeterd, waardoor bedrijfskosten 

worden verminderd. 

De volgende stap is het vertalen van het basisruilplan in 

een financiële uitwerking. De percelen worden op waarde 

gezet, waardoor inzichtelijk wordt welke financiële conse-

quenties de ruil heeft voor de betreffende grondeigenaren. 

Deze financiële uitwerking wordt, tezamen met mogelijke 

aanvullende afspraken, verwoord in een intentieovereen-

komst. Zodra de uitwerking van de intentieovereenkomst 

tussen grondeigenaar en de kavelruilcommissie gereed is, 

zal deze met de grondeigenaren worden besproken. Naar 

verwachting wordt nog dit jaar met elke deelnemende 

grondeigenaar gesproken. Iedereen heeft dan inzage in  

de inbreng en toedeling met financiële consequenties.  

Met het tekenen van een intentieovereenkomst in de 2e 

helft van dit jaar, kan waarschijnlijk eind 2018 de gang  

naar de notaris gemaakt worden om de ruiling werkelijk  

tot stand te brengen. 

Heeft u vragen?  

Of wilt u in gesprek met de kavelruilcoördinator? 

Neem dan contact op met Tom Jannink via  

t.jannink@eeckhof.nl of 06 - 10 41 94 91. 

Uitbreiding gebied

In eerste instantie zou de kavelruilcommissie in Haaks-

bergen Zuid en vervolgens in Haaksbergen Noord aan de 

slag gaan met kavelruil. Aangezien in de praktijk blijkt dat 

er overlap is tussen de gebieden en daarnaast ook wordt 

gekeken naar de mogelijkheden in combinatie met de 

opgaven in het kader van Natura 2000, is besloten om  

in het totale gebied in één keer aan de slag te gaan. 

Hierboven de kaart van het totale kavelruilgebied. 


