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Vrijwillige kavelruil Wierden West zorgt voor kavels dicht bij de boerderij 
Financieel voordeel voor negentien grondeigenaren door negentig hectare grond te ruilen 
 
Vrijdag 17 februari tekende notaris Bracht & de Vries namens negentien 
grondeigenaren in Wierden-West de aktepassering om zo een vrijwillige ruiling van 
negentig hectare te bekrachtigen. Het initiatief voor de vrijwillige kavelruil kwam in 
2008 van de LTO Noord afdeling Wierden. Samen met het Coördinatiepunt Kavelruil 
Overijssel is het traject voortvarend opgepakt. Provincie Overijssel en de Europese 
Unie hebben financieel bijgedragen aan deze vrijwillige planmatige kavelruil. In het 
najaar zal samen met het nog lopende CKO project in Hoge Hexel een feestelijke 
afsluitende bijeenkomst worden georganiseerd.  
 
Bij de start van het vrijwillige kavelruiltraject bleek er veel animo te zijn voor het ruilen van 
grond in het gebied. Al snel bleek dat onvoldoende ruilgrond voorhanden was om een goede 
ruiling mogelijk te maken. Halverwege 2011 kwam deze ruilgrond alsnog vrij en werden de 
gesprekken met grondeigenaren voortgezet en omgezet in concrete voorstellen. De intentie 
van de kavelruil was om grotere huiskavels én mooie aaneengesloten kavels te realiseren. 
Dit betekent namelijk rijtijdverkorting waardoor financieel voordeel gehaald wordt voor de 
grondeigenaar; maar ook een vermindering van de milieubelasting en een vergroting van de 
veiligheid op de weg en dat is heel gunstig voor de inwoners van Wierden-West.  
 
Nu het project is afgerond blijkt dat het resultaat nog beter is dan vooraf verwacht; vooral 
huiskavels zijn vergroot. Het vrijwillige karakter van de kavelruil is erg positief ervaren door 
de deelnemers. Melkveehouder en deelnemer Harrie Pierik uit Wierden: ‘‘Vooraf had ik niet 
kunnen dromen dat de vrijwillige kavelruil zo goed zou uitpakken. Niet alleen voor mijn 
melkveebedrijf maar ook voor andere deelnemers. Er was eerst 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. Voorheen had ik het land meer versnipperd liggen. 
De kracht van deze kavelruil is dat alleen agrarische collega’s betrokken waren. We kunnen 
trots zijn op het resultaat!” 
 
Veel ervaring 
De kavelruilcommissie wordt in zowel Wierden-West als Hoge Hexel ondersteund door het 
CKO. Het kavelruilproject in Hoge Hexel bereikt de afrondende fase, ook hier ruilen 
grondeigenaren vrijwillig kavels. Naar verwachting zullen tien deelnemers dertig hectare 
grond ruilen. In het najaar zullen beide kavelruilprojecten feestelijk worden afgesloten. Het 
CKO is een samenwerkingsverband van Dienst Landelijk Gebied, Kadaster en LTO Noord 
en is in 2007 op initiatief van Provincie Overijssel gestart. CKO speelt inmiddels in negentien 



   

verschillende gebieden een begeleidende rol. In alle gevallen heeft een LTO Noord-afdeling, 
de belangenbehartiger van agrarische ondernemers in een bepaald gebied, het initiatief 
genomen om de grondeigenaren te informeren over de mogelijkheid van een vrijwillige 
planmatige kavelruil. Kavelruilen heeft als doel om een verbetering van de landbouwstructuur 
te realiseren, wat een kostenverlaging voor de agrarische ondernemer oplevert. Kavels 
komen dichter bij elkaar te liggen of de huiskavel wordt vergroot. Dit betekent minder rijtijd, 
minder landbouwverkeer op de weg en een vermindering van de milieudruk. Daarom 
financieren de Provincie Overijssel en de Europese Unie alle CKO projecten. In Wierden-
West heeft tevens de financiële garantstelling van Stichting Plattelandsontwikkeling Wierden 
(SPOW), Rabobank Rijssen-Enter en Rabobank Noord-Twente een belangrijke rol gespeeld. 
Meer informatie via www.cko.nl of het telefonische loket: 088 - 888 66 74.  
 
 

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Gré de Groot, via telefoonnummer: 06 - 51259406 of via e-mail gdgroot@projectenltonoord.nl.  

Op de website www.cko.nl vindt u meer informatie over het Coördinatiepunt Kaverlruil Overijssel, het 

samenwerkingsverband van LTO Noord, Kadaster en DLG. Op deze site is ook meer over de 

vrijwillige kavelruil in Wierden West en Hoge Hexel te vinden.  

http://www.cko.nl/

