
CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel
  

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 vrijwillige planmatige 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 succes te maken. Het CKO heeft hierin 
een ondersteunende rol. Vrijwillig planmatige kavelruil 
levert een bijdrage aan het gezond, veilig en leefbaar 
houden van het platteland. Ook in Wierden West heeft 
de kavelruil een verbetering van de landbouwstructuur 
opgeleverd. Deelnemers ondervinden kostenverlaging 
omdat kavels dichterbij huis en/of aaneengesloten liggen. 
Hierdoor ontstaat minder landbouwverkeer en vermindert 
de milieudruk. 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: 088 - 888 66 74 of e-mailen 
naar info@cko.nl.

Geslaagde kavelruil Wierden West
In onze laatste nieuwsbrief van juni 2009 meldden we 
dat er voldoende deelnemers waren om een vrijwillige 
kavelruil tot stand te brengen en dat we enthousiast aan 
de slag gingen. Dat hebben we gedaan, alleen bleek al 
snel dat onvoldoende ruilgrond voorhanden was om een 
goede ruiling mogelijk te maken. Afgelopen jaar kwam 
deze ruilgrond alsnog tot onze beschikking en hebben 
we verdere gesprekken met grondeigenaren gevoerd. Zo 
hebben we goede ruilingen kunnen realiseren. 

Mooi resultaat
Het initiatief voor het kavelruilproject is gestart in 
februari 2008. Het project had een looptijd van twee 
jaar. We hebben een jaar verlenging gekregen tot begin 
2012 om een beter resultaat te realiseren. Deze extra 
tijd is gebruikt om u het hele ruilplan voor te leggen in 
plaats van uw eigen individuele plan. Zo kon u meeden-
ken over het grote geheel. Regelmatig gaven de 
grondeigenaren aan het erg prettig te vinden dat deze 
kavelruil een vrijwillig karakter heeft. Deze vrijwilligheid 
betekende ook dat veel gesprekken nodig waren om 
alle deelnemers tot tevredenheid te stemmen. Onze 
kavelruilbegeleider Agnes Mentink heeft deze gesprek-
ken succesvol afgerond. Het resultaat is een kavelruil 
met 19 deelnemers waarbij 90 ha grond van eigenaar is 
verwisseld. 

Voordeel
Met de start van de kavelruil is al aangegeven dat het 
moeilijk zou worden om grotere huiskavels te krijgen. 
Mooie aaneengesloten kavels zou al een heel mooi 
resultaat zijn. Nu Wierden West is afgerond blijkt 
dat met name huiskavels vergroot zijn. Zelfs meer dan 
vantevoren verwacht. Een mooi resultaat! Een ander 
groot voordeel is dat de deelnemers een lage eigen 

bijdrage van de kavelruilkosten hebben door de subsi-
dieverlening van de Provincie Overijssel en de Europese 
Unie. Tevens heeft de financiële garantstelling van 
Stichting Plattelandsontwikkeling Wierden (SPOW) en de 
Rabobank Rijssen-Enter en Rabobank Noord Twente een 
grote rol gespeeld in het gebied. Zo hebben we de kosten 
voor de deelnemers laag kunnen houden. Het CKO heeft 
ons prima begeleid tijdens het kavelruilproces. 

Hoge Hexel  
In het kavelruilgebied Hoge Hexel zijn we nog volop aan de 
gang om ruilingen te realiseren. Hiervoor hebben we nog 
tot halverwege 2012 de tijd. Tot nu toe blijven de resultaten 
nog achter op de verwachtingen. Grondeigenaren kunnen 
zich nog steeds aanmelden om aan de vrijwillige plan-
matige kavelruil in Hoge Hexel deel te nemen. 

De kavelruilcommissie is tevreden met het resultaat 
van Wierden West en bedankt alle gesprekspartners 
en deelnemers voor hun inzet en medewerking. Voor 
Hoge Hexel gaan we nog hard aan de slag om een goed 
ruilplan te realiseren. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de kavelruilcommissie Wierden West

Hendrie Wassink, voorzitter

Ervaringen van de kavelruilbegeleider
De handtekening onder de laatste intentieverklaring geeft 
je een echte kick. Voor mij was dit de eerste kavelruil die 
ik mocht begeleiden. Een hele uitdaging die ik samen met 
de kavelruilcommissie, het team vanuit het CKO en vooral 
de grondeigenaren in het gebied ben aangegaan. Een 
boeiend proces waarbij je in het begin allerlei mogelijk-
heden ziet voor mooie ruilingen. Vervolgens ontdek je 
vooral de redenen waarom mensen niet willen ruilen. Ook 
als kavelruilbegeleider kan ik nu eenmaal de mensen niet 
tegen hun zin in gelukkig maken.  
Op zo’n moment dacht ik wel eens: ‘Wordt het wel wat? 
Moeten we een heel proces opstarten voor een enkele 
ruiling?’. Dan is het fijn dat de gemeente via SPOW 
garant staat voor de bijdrage uit het gebied. Hierdoor loop 
je niet het risico dat de kosten verhaald moet worden op 
een paar deelnemers. De bijdrage stond vanaf het 

begin vast op € 200,- per geruilde hectare. Na diverse 
pogingen, is het afgelopen zomer alsnog gelukt de 
beschikking te krijgen over een cruciaal stuk ruilgrond. 
In korte tijd hebben we één nieuw ruilplan gemaakt. Een 
resultaat om trots op te zijn, samen met allen die hier 
aan meegeholpen hebben. Tot slot wil ik alle mensen die 
ik de afgelopen jaren heb bezocht, bedanken voor hun 
gastvrije ontvangst. 

Mocht u gedurende de afronding vragen hebben dan kunt 
u mij bereiken via 06-20736463 of via 
info@cko.nl.

Met vriendelijke groet,
Agnes Mentink

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

Vrijwillige plantmatige kavelruil Wierden West wordt mogelijk gemaakt door: 
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Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland
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LTO Noord afdeling Wierden 
neemt het initiatief voor een 
vrijwillige planmatige kavelruil 
omdat veel bedrijven met hun 
gronden aan beide zijden van 
de Nijverdalsestraat liggen. 
Het Coördinatiepunt Kavelruil 
Overijssel (CKO) wordt 
gevraagd voor de begeleiding 
van het kavelruiltraject.

Het CKO maakt een quickscan 
van het gebied om de 
ruilmogelijkheden in kaart te 
brengen.

17 april 2008: Eerste 
voorlichtingsbijeenkomst over 
de mogelijkheden van een 
vrijwillige planmatige kavelruil. 

18 juni 2008: Tweede 
voorlichtingsbijeenkomst 
waarbij nieuwe grondeigenaren 
aanwezig waren en met behulp 
van een kaart mogelijkheden 
tot ruilingen werden bespro-
ken. 

CKO Wierden West 
doet mee aan de 
plattelandsdag in het 
Kulturhuis in Hoge 
Hexel. Rond de 
driehonderd personen 
bezoeken de stand. 

Het gebied wordt 
geïnformeerd door 
berichtgeving in de 
plaatselijke media.

Verlenging 
kavelruilproject

Een nieuw ruilplan wordt opge-
steld nadat afspraken gemaakt 
zijn over extra ruilgrond.

Ruilplan moet iets aangepast 
worden omdat één ruil niet 
door gaat.

Intentieverklaringen zijn 
ondertekend door 
de deelnemers.

Uitvoeren van 
kavelaanvaardingswerken.

De drie deelplannen worden 
samengevoegd tot één 
plan. De kavelruilcommissie 
besluit om door te gaan met 
de grondeigenaren die zelf 
willen en ook een ander iets 
gunnen. Een laatste poging 
wordt ingezet om gronden te 
verwerven aan de Heerdinks-
schotweg.

Afronding project: Kavelruil-
overeenkomsten passeren 
bij de notaris, administratieve 
afwikkeling van het project en 
verantwoording naar subsidie-
gevers.

Afsluitende bijeenkomst 
naar verwachting samen met 

deelnemers in het kavelruil-
gebied Hoge Hexel.

•	 Juli 2008: Installeren kavelruilcommissie.
•	 Juli - augustus 2008: Inventarisatie van de grondeigenaren die 

hebben aangegeven om deel te nemen. 
•	 September 2008: Het kavelruilgebied blijkt te groot. De 

kavelruilcommissie besluit om het gebied te verdelen in 
Wierden West en Hoge Hexel. 

•	 November 2008: Projectplannen schrijven en indienen bij 
subsidiegevers. 

•	 1 december 2008: Oprichting van de Stichting Grondbank 
Wierden, waarvan ook de kavelruilcommisieleden lid zijn.

•	 Maart 2009 - mei 2009: Wenszittingen met grondeigenaren. 
Hierbij worden potentiële deelnemers uitgenodigd om zelf 
met ruilvoorstellen te komen en een antwoord te geven op 
de vraag: welke gronden kunnen onder welke voorwaarden 
worden geruild. Twintig grondeigenaren hadden zich aange-
meld. 

•	 Maart 2009: Eerste ruilgrond wordt aangekocht.
•	 Maart - zomer: Gesprekken met grondeigenaren en met de 

landinrichtingen Enter en Rijssen. Uitruil van gronden was om 
diverse redenen helaas niet mogelijk.

•	 Zomer 2009: Een basisruilplan voor het zuidelijke deel van het 
gebied rond de Nijverdalsestraat en Westervenne is gemaakt. 
Dit plan bestaat uit drie op zich zelf staande ruilingen.

•	 Juni 2009 - maart 2010: Mogelijkheden van ruilingen in kaart 
brengen en bespreken met betrokken grondeigenaren. Er 
blijken veel gesprekken nodig te zijn om ruilingen te concretise-
ren. Ook is veel inspanning geleverd om ruilgrond te verkrijgen 
als smeerolie voor het kavelruilproces. 

Van juli 2008 tot december 2008

Van maart 2009 tot maart 2010

Vrijwillige planmatige kavelruil Wierden West in de tijd

Hoge Hexel
‘Wierden West kunnen we mooi afsluiten. Nu gaan we 
verder met Hoge Hexel. Uw ervaringen kunnen bijdragen 
aan het resultaat van Hoge Hexel. We hopen dat ook u 
collega’s attendeert op de mogelijkheden die een vrijwil-
lige planmatige kavelruil biedt. Bij voorbaat dank!’ 
Kavelruilcommissie Hoge Hexel en Wierden West

Alle intentieverklaringen voor Wierden West zijn inmiddels 
getekend. Hiermee geven de deelnemers aan dat zij instem-
men met de vrijwillige planmatige kavelruil. De komende 
weken worden de kavelaanvaardingswerken geïnventari-
seerd	en	uitgevoerd	en	zal	de	financiële	verantwoording	naar	
de subsidieverleners plaatsvinden. De aktepassering bij de 
notaris staat voor februari 2012 gepland. 

Er is veel tijd, geduld en kennis van zaken nodig om een 
vrijwillige planmatige kavelruil te realiseren. Dat is in deze 
kavelruil goed gelukt. 

‘‘Vooraf had ik niet kunnen dromen dat de vrijwillige 
kavelruil zo goed zou uitpakken. Niet alleen voor mijn 
melkveebedrijf maar ook voor andere deelnemers. Vooraf 
was er nog wat scepsis in de buurt of een vrijwillige 
kavelruil wel een kans van slagen zou hebben. Niets is 
minder waar. Door de kennis van zaken en het geduld 
van de kavelruilcommissie en kavelruilbegeleider Agnes 
Mentink is de kavelruilpuzzel geslaagd. Mijn huiskavel 
is een stuk vergroot. Voorheen had ik het land meer 
versnipperd liggen, gelukkig heb ik nu meer aaneenge-
sloten kavels. Dit scheelt toch rijtijd. De kracht van deze 
vrijwillige planmatige kavelruil is dat bij de ruilingen alleen 
agrarische collega’s betrokken waren. We kunnen trots 
zijn op het resultaat!’

Melkveehouder Harrie Pierik uit Wierden

Ervaringen uit de kavelruilpraktijk

‘Omdat de grondeigenaren elkaar ook iets 
gunden is het kavelruilplaatje mooier dan we ooit 
gedacht hadden. Jammer dat een enkeling zich 
teruggetrokken heeft, maar gelukkig is daarvoor 
een goede oplossing gevonden.’  
Agnes Menink, kavelruilbegeleider

Het gebied mag trots zijn op het mooie 
resultaat van deze vrijwillige planmatige 
kavelruil en op het feit dat zoveel deelne-
mers hebben meegedaan. Een pluim voor 
de kavelruilcommissie en de kavelruil-
begeleider Agnes Mentink. 

kavelruilgebied Wierden West


