
Vrijwillige kavelruil afgerond
In het najaar van 2012 hebben 12 partijen in Hoge Hexel in 
totaal 24 hectare vrijwillig geruild. Hiermee is het vrijwillige 
kavelruilproject in Hoge Hexel afgerond. Het initiatief van 
deze kavelruil is in 2008 gestart door de LTO Noord-afdeling 
Wierden. De aanleiding om een kavelruil te starten was de 
Nijverdalsestraat die veel bedrijven doorsnijdt. In 2009 is 
besloten om het gebied te splitsen in twee kavelruilgebieden: 
Hoge Hexel en Wierden West. Vorig jaar zijn de ruilingen in 
Wierden West al afgerond. Hier ruilden 19 deelnemers 90 
hectare grond. Het uiteindelijke resultaat voor Hoge Hexel 
hadden we vooraf hoger ingeschat. Kavelruil begeleider 
Agnes Mentink heeft veel gesprekken gevoerd. De 
uiteindelijke beslissing voor het ruilen ligt uiteraard bij de 

ondernemer. Gelukkig zijn er voor het gebied wel ruilingen 
gerealiseerd over de Nijverdalseweg. Beide gebieden 
worden dit jaar tijdens één bijeenkomst feestelijk afgesloten. 
Alle gesprekken en ruilingen hebben gezorgd voor een nieuw 
elan in het gebied. Samen met de medecommissieleden 
Roelof Bartels en Jan Broeze kijken we terug op een positief 
resultaat. Bedankt voor de samenwerking en uw inzet. We 
hebben de afgelopen jaren wederom hard gewerkt aan 
landbouwstructuurverbetering, voor nu en voor de toekomst. 

Met vriendelijke groet,
Namens de kavelruilcommissie Wierden West en Hoge Hexel

Hendrie Wassink, voorzitter
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Deelnemers: 19
Gemiddelde afstandsverkorting in m/ha: 180
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Wierden WestHoge Hexel 

Deelnemers: 12
Gemiddelde afstandsverkorting in m/ha: 410

Totaal geruilde hectares

Veldkavel-
vergroting
in hectare

Huiskavelvergroting 
in hectare

Aantal hectare
dichterbij bedrijf

6
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Resultaten vrijwillige kavelruil



	 	

Ervaringen van de kavelruilbegeleider
De vrijwillige kavelruil in Hoge Hexel hangt vanaf de 
start samen met de vrijwillige kavelruil in Wierden 
West. Na de eerste verkenning zagen we gewel-
dige kansen rond de Haarboersweg. Voor goede 
ruilmogelijkheden is vrije grond belangrijk. Dit was 
mogelijk door een ruil naar het Westervenne of een 
verplaatsing richting Enter. Verschillende gesprek-
ken zijn gevoerd met de gemeente om één van de 
grondeigenaren te verplaatsen naar de gronden nabij 
de waterberging voor het bedrijventerrein Elsgraven. 
Helaas, het merendeel van die grond bleek niet 
geschikt voor landbouwdoeleinden. De ruil ging dus 
niet door. Wel hebben we meerdere percelen in Hoge 
Hexel kunnen aankopen, zodat een mooi ruilplan 
gemaakt is. Alleen is het plan net voor de eindstreep 
gesneuveld. Dit betekende een aangepast ruilplaatje 
voor Wierden West en het in duigen vallen van het 
mooie plan voor Hoge Hexel. 
Uiteindelijk is gekozen voor een pragmatische ruil met 
gronden die gemakkelijker te ruilen zijn. In Wierden 
West hebben we een mooi resultaat behaald, in Hoge 
Hexel minder dan verwacht, helaas. Gelukkig hebben 
we met deze kavelruil ook enkele maatschappelijke 
doelen bereikt; de realisatie van een speelweide nabij 
het Kultuurhuis en de beschikbaarheid van gronden 
voor een eventuele begraafplaats voor Hoge Hexel.

Graag wil ik alle mensen die ik de afgelopen jaren 
gesproken heb hartelijk bedanken voor hun samen-
werking en in het bijzonder voor hun gastvrijheid. 

Met vriendelijke groet,
Agnes Mentink

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. 
Vrijwillige planmatige kavelruil levert een bijdrage aan 
het gezond, veilig en leefbaar houden van het plat-
teland. Zowel in Hoge Hexel als in Wierden West heeft 
de kavelruil een verbetering van de landbouwstructuur 
opgeleverd. Deelnemers ervaren kostenverlaging 
door kavels dichterbij huis te hebben en/of dat kavels 
aaneengesloten liggen. Hierdoor ontstaat minder 
landbouwverkeer en vermindering van de milieudruk. 

www.cko.nl  info@cko.nl

@kavelruilCKO

088 – 888 66 74
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