
CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel
  

Vervolg vrijwillige kavelruil 
Hoge Hexel
Na de wenszittingen in het voorjaar van 
2009 zijn de eerste gesprekken met 
grondeigenaren in het gebied gevoerd. 
Tegelijkertijd is het kavelruilproces in 
Wierden West opgestart. Begin 2012 
wordt de vrijwillige planmatige kavelruil 
in Wierden West afgesloten. Negentien 
deelnemers ruilen 90 hectare grond. 
Voor grondeigenaren in het gebied 
Hoge Hexel ontstaan door de ruilingen 
in Wierden West goede ruilmogelijk-
heden. De eerste gesprekken zijn al 
gevoerd door kavelruilbegeleider Agnes 
Mentink. Ook grondgebruikers en 
-eigenaren die nu nog mee willen doen 
aan deze vrijwillige planmatige kavelruil 
kunnen hun wensen nog doorgeven. 
In deze nieuwsbrief leest u welke 
vervolgstappen de kavelruilcommissie 
gaat ondernemen in het kavelruil-
proces.  

De samenwerkende partijen in het CKO 
(Kadaster, LTO Noord en DLG) blijven 
ons ondersteunen in onze werkzaam-
heden. We verwachten het kavelruil-
project in Hoge Hexel in het voorjaar 
2012 te gaan afsluiten. U kunt nog mee 
doen. Voor een grondeigenaar levert een 
goede verkaveling duidelijk tijdwinst op 
en dat betekent een financieel voordeel. 
U heeft nog steeds de mogelijkheid om 
mee te doen aan het vrijwillig ruilen 
van kavels. U kunt daarvoor contact 
opnemen met Agnes Mentink via  
telefoonnummer: 06 - 20736463. 

U bent aan zet!

Namens de kavelruilcommissie 
Hoge Hexel

Hendrie Wassink,voorzitter 
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Aanspreekpunten 
Hoge Hexel

Kavelruilbegeleider
•	 Agnes	Mentink-Groener	
 06-20736463 of info@cko.nl

Kavelruilcommissie
•	 Hendrie	Wassink	 0546-571706
•	 Roelof	Bartels	 0546-571694
•	 Jan	Broeze	 0546-571487
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CKO
Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel 
(CKO) ondersteunt initiatiefgroepen 
en kavelruilcommissies bij vrijwillige 
planmatige kavelruil in Overijssel. In het 
CKO werken Dienst Landelijk Gebied, 
LTO Noord en Kadaster samen om 
vrijwillige planmatige kavelruil in een 
gebied te realiseren. Kennis en ervaring 
van de organisaties worden gebundeld, 
waarbij landbouwstructuurverbetering 
en landbouwdoelen voorop staan. De 
grondeigenaren zijn zelf aan zet om de 
kavelruil in een gebied tot een succes 
te maken. 

www.cko.nl    info@cko.nl
088 – 888 66 74

Geïnformeerd blijven?!
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.	
Via deze kanalen kunt u zich ook 
afmelden voor de nieuwsbrief. 

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Vrijwillige planmatige kavelruil Hoge Hexel wordt mogelijk gemaakt door: 


kavelruilgebied Hoge Hexel



Intentieverklaringen
In de dagelijkse vrijwillige kavelruil 
praktijk blijkt dat de vrijwilligheid een 
grote kans is. In Hoge Hexel zijn 
een paar mondelinge toezeggingen 
gedaan. Om de betrokken grond-
eigenaren tegemoet te komen, wil de 
kavelruilcommissie zo snel mogelijk 
intentieverklaringen opstellen. Hiermee 
geeft de grondeigenaar aan dat hij / 
zij de intentie heeft om een kavel te 
ruilen. De eerste stap naar de officiële 
ondertekening van de kavelruilakte 
bij de notaris wordt zo gezet. Voor 
de kavels, waarvoor deze winter een 
intentieverklaring wordt getekend, kan 
naar verwachting voor 1 april 2012 de 
aktepassering bij de notaris gereali-
seerd zijn. Zo kunnen de gronden in het 
voorjaar 2012 bewerkt worden door de 
nieuwe eigenaar.

U kunt nog meedoen
Ook al is het kavelruilproces weer  
volop aan de gang, u kunt nog steeds 
meedoen. Wilt u grond verkopen of 
ziet u mogelijkheden tot ruilen of wilt 
u straks na de kavelruil minder grond 
toebedeeld krijgen? Geef het door aan 
de kavelruilbegeleider Agnes Mentink. 
Zij kijkt samen met u naar de mogelijk-
heden. Zij kent het gebied en met 
de kaart in de hand blijkt soms meer 
mogelijk te zijn, dan in eerste instantie 
gedacht. 

Tijdpad
	De kavelruilbegeleider voert tot half 

december keukentafelgesprekken 
met grondeigenaren. Door ruilingen 
met het kavelruilproject in Wierden 
West komt meer grond vrij en 
kunnen plannen die al gemaakt zijn, 
geconcretiseerd worden.

 Na de keukentafelgesprekken streeft 
de kavelruilcommissie er naar om 
intentieverklaringen te laten onder-
tekenen, zodat gemaakte afspraken 
vast liggen.

	Begin 2012 zullen de ruilplannen 
definitief gemaakt worden en in het 
voorjaar kan de kaveloverdracht en 
aktepassering bij de notaris plaats-
vinden.

	In het voorjaar 2012 vinden ook de 
eventuele kavelaanvaardingswerken 
plaats.

 Als afsluiting vindt naar verwachting 
in april 2012 een afsluitende bijeen-
komst plaats. Daarvoor worden alle 
deelnemende partijen uit zowel Hoge 
Hexel als Wierden West uitgenodigd. 

De ruilingen in het vrijwillige planmatige 
kavelruilproject Wierden West is in oktober 
met de ondertekening van intentiever-
klaringen afgerond. Het resultaat is dat 
negentien grondeigenaren negentig 
hectare grond ruilen. Voor een beeld van 
de kavelruilpraktijk in Wierden West zijn 
de ervaringen van de kavelruilbegeleider 
en een deelnemer in deze nieuwsbrief 
opgenomen. De kavelruilcommissie is trots 
op het resultaat en hoopt dit ook te kunnen 
realiseren in Hoge Hexel. Doe mee!

Ervaringen van de kavelruil-
begeleider in Wierden West
‘De handtekening onder de laatste 
intentieverklaring gaf me een echte 
kick. Mijn eerste kavelruil was een hele 
uitdaging die ik samen met de kavelruil-
commissie, het team vanuit het CKO en 
vooral de grondeigenaren in het gebied 
ben aangegaan. Soms 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 moeten 
worden op een paar deelnemers. 
De eigen bijdrage is op € 200,- per 
geruilde hectare blijven staan. 

Na het loskrijgen van een cruciaal stuk 
grond hebben we in korte tijd één nieuw 
ruilplan gemaakt. Omdat de grondei-
genaren elkaar ook iets gunden is het 
kavelruilplaatje mooier dan we ooit 
gedacht hadden. Een resultaat om trots 
op te zijn!’

Agnes Mentink

Deelnemer aan het woord
‘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 kavelruilbegelei-
der 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 aaneengesloten 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 Wierden West


