
		

Aanspreekpunten Hoge Hexel

Kavelruilbegeleider
Agnes Mentink-Groener   06-20736463

Kavelruilcommissie
Hendrie Wassink    0546-571706
Roelof Bartels    0546-571694
Jan Broeze    0546-571487

Wanneer u niet deelneemt aan de kavelruil, maar wel 
deze nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, kunt u dit door-
geven aan de Stichting CKO via info@cko.nl of op 0570-
662 807.

Vrijwillige kavelruil in Hoge Hexel
Vorig jaar heeft LTO Noord afdeling Wierden het ini-
tiatief genomen voor een vrijwillige kavelruil omdat de 
Nijverdalsestraat veel bedrijven doorsnijdt. Op verzoek 
van de afdeling heeft het Coördinatiepunt Kavelruil 
Overijssel (CKO) een quickscan uitgevoerd in het 
gebied. Hierbij wordt de verkaveling in beeld gebracht. 
De resultaten hiervan zijn gedeeld met alle bewoners in 
het buitengebied door twee informatieavonden. Er blijkt 
voldoende enthousiasme in het gebied voor vrijwillige 
kavelruil. Nu kunnen we twee kavelruilgebieden onder-
scheiden: Wierden West en Hoge Hexel. In samenwer-
king met onze gebiedscoördinator Agnes Mentink en 
het CKO hebben we (voorlopige) grenzen vastgesteld 
voor deze gebieden. De gemeente Wierden kan dus 
nu opnieuw worden verkaveld, zonder het stellen van 
natuurdoelen! Vrijwillige kavelruil betekent vrijwillige 
deelname, de mogelijkheid om uw wensen kenbaar te 
maken én uw bedrijf te optimaliseren. Tijdens de infor-
matiebijeenkomsten merkten we dat er meer mogelijk-
heden zijn dan soms in eerste instantie gedacht. Vooral 
de kaart met de perceelsindeling geeft een duidelijk 
overzicht van ruilmogelijkheden. De kavelruilcommissie 
gaat enthousiast aan de slag om de kavelruil Wierden 
West in twee jaar te realiseren. De vrijwillige kavelruil 
in het gebied Hoge Hexel start met wenszittingen. Ver-
volgens beslist de kavelruilcommissie of er voldoende 
mogelijkheden zijn om een vrijwillige kavelruil te reali-
seren. We rekenen op uw steun om met een vrijwillige 
kavelruil een gezamenlijk voordeel te kunnen halen.

Namens de kavelruilcommissie Hoge Hexel,
Hendrie Wassink
Voorzitter kavelruilcommissie

Kavelruilcommissie 
Hendrie Wassink:  Voorzitter kavelruilcommissie.  

Hendrie runt een gemengd bedrijf 
met melkvee en consumptieaardap-
pelen en is tevens vicevoorzitter van 
LTO Noord afdeling Wierden.

Roelof Bartels:  Lid kavelruilcommissie. Kavelruil 
heeft altijd al zijn belangstelling ge-
had omdat het in zijn ogen de meest 
goedkope manier van structuurverbe-
tering is. Hoopt als kavelruilcommis-
sielid daadwerkelijk een bijdrage te 
kunnen leveren aan deze vorm van 
blijvende kostenbesparing voor de 
landbouw.

Jan Broeze:  Lid kavelruilcommissie. Jan runt een 
akkerbouwbedrijf buiten het gebied, 
maar is zeer bekend in én met het 
gebied. 

Kavelruilbegeleider
Agnes Mentink- Kavelruilbegeleider. Agnes is boerin 
Groener  en gebiedscoördinator voor de Stich-

ting Plattelandsontwikkeling Wierden. 
Zij streeft naar een gunstige verkave-
ling voor het gebied om de kostprijs 
te verlagen.
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Stichting CKO ondersteunt de streek
De Stichting Coördinatie Kavelruil Overijssel (SCKO)  
ondersteunt initiatiefgroepen bij vrijwillige kavelruil in 
Overijssel. Door contact op te nemen met de Stichting 
krijgen initiatiefnemers hulp om tot een ruilplan voor hun 
gebied te komen. Naast begeleiding in de voorbereidende 
fase faciliteert de Stichting ook bij het indienen van aan-
vragen voor financiering en bij de uitvoering van kavelruil-
projecten.

Het SCKO is een samenwerkingsverband van LTO Noord, 
Kadaster en Dienst Landelijk Gebied (DLG). In deze 

samenwerking bundelen de genoemde organisaties ken-
nis en ervaring met betrekking tot kavelruil, waarbij een 
intensief contact met de streek voorop staat. De Stichting 
CKO is er voor de streek, maar de grondeigenaren zijn 
zelf aan zet om kavelruil in een gebied tot een succes te 
maken. De voorwaarde voor een succesvolle planmatige 
vrijwillige kavelruil is dat de streek het zelf moet willen en 
doen! 

Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil 
en de Stichting CKO vindt u op www.cko.nl of via het 
telefonisch loket: 0570-662 807.

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma
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Start van gecoördineerde kavelruil in 
Hoge Hexel
Voor het kavelruilgebied Hoge Hexel worden wenszit-
tingen gehouden. Naar aanleiding van deze zittingen 
beslist de kavelruilcommissie of in het gebied voldoende 
mogelijkheden zijn om een vrijwillige kavelruil te reali-
seren waardoor een projectplan ingediend kan worden 
bij de provincie Overijssel. Als de provincie ook voor dit 
gebied haar goedkeuring geeft aan een vrijwillige ka-
velruil dan vergoedt zij de kosten die nodig zijn voor het 
stimuleren en/of bevorderen van planmatige vrijwillige 
kavelruil. Hierbij gaat het om:  
•  De inzet van onder andere de kavelruilbegeleider in 

het gebied, de kavelruilcommissie en ondersteuning 
vanuit het CKO.

•  Een vergoeding van de notaris- en kadasterkosten 
die gemaakt worden bij het tot stand brengen van 
ruilingen.

•  Een budget om kleine kavelaanpassingen te bewerk-
stelligen, bijvoorbeeld het verleggen van een inrit of 
een sloot.

Aan deelnemende grondeigenaren in een kavelruil wordt 
een vergoeding gevraagd voor de geruilde hectares.

Maak wensen kenbaar
Iedereen in het gebied heeft zijn eigen ideeën bij de 
ideale kavelruil. Om alle wensen boven tafel te krijgen 
organiseert de stichting CKO een aantal wenszittingen. 
Tijdens deze bijeenkomsten krijgen grondeigenaren 
en -gebruikers de mogelijkheid om in een persoonlijk 
gesprek met de kavelruilbegeleider en iemand van het 
Kadaster hun wensen te uiten. Bij het bespreken van de 
wensen moet de geïnteresseerde wel in het achterhoofd 
houden dat alle betrokkenen akkoord moeten gaan met 
het ruilvoorstel. De deelname aan deze kavelruil is im-
mers vrijwillig. De grondeigenaren en -gebruikers van 
het gebied Hoge Hexel die al aangegeven hebben dat 
zij willen deelnemen aan de kavelruil ontvangen een uit-
nodiging voor de wenszitting. Heeft u geen uitnodiging 
ontvangen, maar wilt u wel deelnemen, dan kunt u dit 
doorgeven aan de kavelruilbegeleider Agnes Mentink-
Groener op telefoonnummer 06-20736463 of aan een 
van de commissieleden.

Flexibele gebiedsgrenzen
De beschreven gebiedsgrenzen vormen geen harde 
grens voor deelname aan vrijwillige kavelruil. Gronden 
buiten het gebied kunnen meegenomen worden in de 
kavelruil wanneer dit mogelijkheden biedt voor de ver-
kaveling in het gebied Hoge Hexel. De bedrijfsgebou-
wen moeten wel binnen het begrensde gebied staan.

Grenzen Hoge Hexel 
Voor Hoge Hexel is het gebied in het noorden en 
westen begrensd door de gemeentegrens met Hellen-
doorn. In het zuiden is de begrenzing het Wierdense 
Veld, de Bruine Hoopsweg en de Vlierdijk. In het 
oosten ligt de grens bij de Veene Leiding.

Tijdschema voor kavelruil Hoge Hexel
Een vrijwillige kavelruil heeft een geplande tijdsduur van 
twee jaar. Voor het gebied Hoge Hexel is het schema 
nog niet concreet in te vullen omdat het projectplan na 
de wenszitting wordt ingediend. Afhankelijk wanneer de 
provincie de beschikking afgeeft, kan het tijdschema 
ingevuld worden. De volgende stappen worden dan 
gepland: 
•  Vanaf maart 2009 worden wenszittingen gehouden. 

Grondeigenaren en -gebruikers kunnen aangeven 
welke kavels zij graag geruild zouden willen zien. 

•  Indienen van projectplan bij provincie Overijssel. Na 
de beschikking:

•  Stelt het Kadaster een concept-basisruilplan op aan 
de hand van de wenszittingen.

•  In overleg met de kavelruilcommissie en -begeleider 
komt het basisruilplan tot stand.

•  De kavelruilbegeleider bespreekt het basisruilplan 
met de betrokkenen.

•  Na ongeveer 10 maanden is het definitieve ruilplan 
klaar.

•  Vervolgens worden juridische en financiële aspecten 
opgepakt en afgerond.

•  Kavelruilovereenkomst worden getekend en de 
kavel overdracht kan plaatsvinden.

Bovenstaande planning is gemaakt op basis van af-
spraken die provincie Overijssel stelt. Indien tijdens het 
traject blijkt dat er niet voldoende voortgang is, kan de 
kavelruilcommissie alsnog beslissen om een kavelruil 
project te stoppen. 
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