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Kavelruil met het CKO
Het CKO is een samenwerkingsverband van Kadaster, 
Dienst Landelijk Gebied (DLG) en LTO Noord. In deze 
samenwerking worden kennis en ervaring met betrekking 
tot kavelruil door deze organisaties gebundeld. Intensief 
contact met de streek staat voorop. De grondeigenaren 
zijn zelf aan zet om kavelruil in een gebied tot een suc-
ces te maken. Het CKO heeft hierin een ondersteunende 
rol, zoals het maken van ruilplannen die vanuit de streek 
worden aangedragen. Vrijwillig planmatige kavelruil levert 
een bijdrage aan het gezond, veilig en leefbaar houden 
van het platteland. Ook in Olst-Wijhe heeft de kavelruil 
een verbetering van de landbouwstructuur opgeleverd. 
Deelnemers ondervinden kostenverlaging omdat kavels 
dichter bij huis en/of aaneengesloten liggen. Hierdoor ont-
staat minder landbouwverkeer en vermindert de milieu-
druk. Door kavelruil versterkt u uw bedrijf.

Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil 
en het CKO is te vinden op www.cko.nl. U kunt ook bellen 
naar het telefonisch loket: 0570-662 807. 

Afronding vrijwillige kavelruil in  
Olst - Wijhe
In april 2007 ontving u de eerste nieuwsbrief over  
vrijwillige planmatige kavelruil in Olst-Wijhe onder 
begeleiding van het Coördinatiepunt Kavelruil Over-
ijssel (CKO). De verwachting was dat eind 2008 
kavel ruilovereenkomsten werden getekend en kavel-
overdracht zou plaatsvinden. 

Inmiddels zijn we die datum voorbij. Gelukkig is het  
kavelruilproject verlengd met één jaar tot eind 2009, 
zodat (overeenkomsten om te komen tot) ruilingen 
nog kunnen plaatsvinden. Het oorspronkelijk tijdpad 
bleek toch te krap. Het hoe en waarom leest u in deze 
nieuwsbrief. Er is vanaf 2007 tot nu toe veel gebeurd. 
Helaas zijn niet alle wensen van ruilingen gerealiseerd. 
Bijvoorbeeld het perceel, wat u kwijt wilde ten gunste 
van een gunstiger gelegen perceel, kon niet geplaatst 
worden bij een andere deelnemer. En het perceel dat 
u graag wilde, moest wel beschikbaar komen voor 
kavelruil. Waar mogelijkheden zich aandienden, ging 
de kavelruilbegeleider Cor Bosch met betrokkenen in 
gesprek. U was aan zet! 

Ook de ontwikkelingen bij Landinrichting Olst-Wesepe 
heeft de kavelruil parten gespeeld. Bij de start van 
de kavelruil was het geloof in Landinrichting op een 
absoluut dieptepunt. En als er nog Landinrichting zou 
plaatsvinden, dan alleen in slechts een gedeelte van 
het oorspronkelijke gebied. In het andere deel zou-
den verbeteringen doorgevoerd kunnen worden door 
vrijwillige planmatige kavelruil. Kort na onze start heeft 
provincie Overijssel de keuze gemaakt om Land-
inrichting een doorstart te geven, waarbij de ambities zijn 
aangescherpt, ook in het tijdpad. Het hele gebied bleef 

wel gehandhaafd. En daarmee lag kavelruil in dat gebied 
minder voor de hand en is het voor u nog even wachten 
op de uitvoering van Landinrichting. Dit kan u kansen 
bieden, alleen zal het wat langer duren.

De kracht van kavelruil bleek tevens haar zwakte te zijn. 
Kavelruil is vrijwillig, daarom kan het zijn dat niet iedereen 
meedoet. En dat betekent dat niet alle ruilvoorstellen te 
realiseren zijn. In de praktijk bleek dat grondeigenaren 
diverse redenen hebben om wel dan niet mee te doen.

Het project is nu bijna af-
gerond. Het resultaat is dat 
meerdere ruilactes al ‘ge-
passeerd’ zijn, deels ook bij 
de notaris. Ruim 80 hectare 
is van eigenaar verwisseld. 
Niet alleen op papier, ook in 
de praktijk, want een deel 
van de kavels is al in gebruik 
bij de nieuwe eigenaren. Aan enkele ruilplannen wordt 
nog gewerkt. Verder is de afwikkeling van het project 
vooral administratief, zoals de akte-passering bij de no-
taris en een financiële verantwoording naar de provincie. 
Het CKO ondersteunt ons hierbij.

Het kavelruilproject Olst-Wijhe heeft bewezen dat voor 
een snelle verbetering van de bedrijfsstructuur, oftewel 
uw bedrijfssituatie, kavelruil een uitstekend middel kan 
zijn: snel, goedkoop en altijd in je voordeel. Wij zijn als 
kavelruilcommissie tevreden met het resultaat. Met dank 
aan alle deelnemers en gesprekspartners!

Johan Kattenwinkel 
Voorzitter kavelruilcommissie Olst-Wijhe

oktober 2009KAVELRUIL OLST - WIJHE

Ervaringen van de kavelruilbegeleider
De kaart van het kavelruilgebied zag eruit als een gewel-
dige lappendeken met grotere en kleinere kavels. Om 
efficiënt te boeren kan er veel verbeteren. Aan de slag 
dus! Dat heb ik met veel plezier gedaan. In de praktijk 
blijkt dat niet iedereen hetzelfde doel heeft. Ook zaken als 
op termijn willen verkopen, speelde in het gebied. Bij de 
gesprekken over ruilingen ging het vaak over bedrijfsvoe-
ring, toekomst, verplaatsen, stoppen of ...
Ik heb gemerkt dat jezelf een spiegel voorhouden van 
groot belang is en zelfs zonder direct ruilresultaat kan een 
dergelijk proces zinvol zijn. 

Gelukkig zijn er ruilingen tot stand gekomen. En ik hoop 
dat binnen de blokgrens van Olst-Wesepe de wettelijke 
verkaveling meer oplossingen op termijn brengt. Bedankt 
voor uw inzet en voor de goede gesprekken die voor de 
één goede resultaten heeft opgeleverd en voor de ander 
wellicht teleurstellende.  
Ik blijf, ook in de fase van afronding, voor vragen nog 
steeds bereikbaar op telefoonnummer 06-18651086.

Met vriendelijke groet, 
Cor Bosch

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma, Holsto (flickr.com)

Kavelruil Olst-Wijhe wordt mogelijk 
gemaakt door: 
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Quickscan van het gebied door het CKO

Initiatiefgroep komt bijeen Informatieavond over vrijwillige 
kavelruil in Wijhe

Informatieavond over vrijwillige 
kavelruil in Den Nul

Ontstaan van meerdere  
deelplanruilingen

Start wenszittingen met ruim 
veertig deelnemers. Hierbij 
worden potentiële deelne-
mers uitgenodigd om zelf met 
ruilvoorstellen te komen; welke 
gronden kunnen worden ge-
ruild onder welke voorwaarden. 

Basisruilplan gereed Eerste ruiling is gerealiseerd. 
De grond is al in gebruik  
genomen door de  
nieuwe eigenaren.

Afrondingen project; kavelruil-
overeenkomsten passeren de 
notaris; administratieve afwik-
keling project; verantwoording 
naar subsidiegevers.

Afsluiting projectVerlenging kavelruilproject

•	 Inventarisatie van eerder uitgebrachte wensen in 2005 via het 
Ontwikkelingsimpuls. Deze inventarisatie heeft, samen met de 
adressen van de wenszitting, voor 60 bedrijven kansrijke ruilin-
gen opgeleverd.

•	 Individuele gesprekken met kavelruilbegeleider Cor Bosch om 
de wens duidelijk te krijgen en/of alternatieven te bespreken. 

•	Om ruilingen mogelijk te maken zijn gesprekken gevoerd met 
grondeigenaren die zich in eerste instantie niet hadden aange-
meld voor de vrijwillige kavelruil. 

•	Overleg met Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) over op 
welke wijze gebruik gemaakt kan worden van hun gronden. 
Met BBL is afgesproken dat zij proberen gronden te verwerven, 
zodat ze ingezet kunnen worden bij ruilingen.

•	Overleg met waterschap Groot Salland over hun wensen, zodat 
het CKO daar rekening mee kan houden bij ruilplannen. 

•	Met de nieuwe landinrichtingscommissie Olst-Wesepe is ge-
sproken over grenzen van de gebieden, hun werkwijze en de 
onze. 

•	Vanuit de gemeente Olst-Wijhe zijn, op basis van de Wet Voor-
keursrecht, een aantal precelen vastgelegd. Hierdoor verande-
ren de wensen van grondeigenaren van die percelen. Ook dit is 
van invloed op het rond krijgen van ruilingen. 

Van mei 2007 tot juni 2008

Kavelruil Olst - Wijhe in de tijd

CKO

Na de wenszittingen, waarbij potentiële deelnemers hun 
wensen konden uiten, is een basisruilplan gemaakt.  De 
kavelruilcommissie heeft bewust gekozen om niet alles in 
één ruilovereenkomst te willen regelen. Maar meerdere 
ruilingen te doen met een beperkt aantal deelnemers. Zo 
blijft één en ander overzichtelijk.

Een door boeren zelf aangedragen ruilvoorstel ging 
niet meer door toen de gemeente Olst-Wijhe op diverse 
percelen in de nabijheid van de bebouwde kom een 
zogenaamd gemeentelijk voorkeursrecht vestigde. De 
gemeente heeft dit recht als zij meent die gronden “in de 
nabije toekomst” nodig te hebben. In gewone boerentaal: 
sommige percelen werden hierdoor “warme grond” en ga 
je die ruilen voor gewone grond, ook al ligt die gunstiger? 
Overigens is de kavelruilcommissie er inmiddels achter 
dat “in de nabije toekomst” best 10 jaar kan betekenen. 

‘Het grootste voordeel voor de kavelruil op mijn bedrijf 
is het verminderen van de transportkosten. Een haksel-
combinatie kost toch zo’n € 300,- per half uur en die kan 
ik nu mooi in mijn eigen zak houden. Door bemiddeling 
van kavelruilbegeleider Cor Bosch heb ik met gesloten 
portemonnee kunnen ruilen. De verderop gelegen veld-
kavel is nu aangesloten bij een andere deelnemer van de 
kavelruil. En mijn huiskavel is vergroot. Ik weet uit eigen 
ervaring dat een kavelruilproces maanden kan duren. 
Iedereen die meedoet, wil en moet er beter van worden. 
De puzzel compleet maken, kost veel overleg en (bedenk)
tijd. Gelukkig heeft Cor Bosch een helicopterview en zag 
mogelijkheden om die puzzel te leggen. Hij trad op als 
onderhandelaar. Ik heb dat als zeer positief ervaren.’ 

Melkveehouder Bennie van den Berg uit Wijhe

Ervaringen uit de kavelruilpraktijk

‘Gesprekken en ontwikkelingen in het gebied heb-
ben meer tijd gevraagd dan voorzien. Die extra 
tijd hadden we nodig om het resultaat te halen 
van ruim 80 hectare geruilde grond. Uiteindelijk 
een prima resultaat!’  
Cor Bosch, kavelruilbegeleider

Wat ruilingen veelal bemoeilijkt is het ge-
bruik en de geschiktheid van een andere 
kavel voor datzelfde gebruik, zoals bijvoor-
beeld maïs- of aardappelteelt.


