
Openbare publicatie vrijwillige kavelruil natuurgrond Wijboschbroek 
Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas gaan natuurgronden nabij de Steeg-Baksdijk in 
Schijndel  aanbieden voor vrijwillige kavelruil.  
 
Het Wijboschbroek kampt al lange tijd met verdroging terwijl de bijzondere natuur juist sterk 
afhankelijk is van natte omstandigheden. Met name de natuurkern van het Wijboschbroek is 
hierin belangrijk. Het grondeigendom in het Wijboschbroek is erg versnipperd en dit 
bemoeilijkt een effectieve aanpak om de verdroging tegen te gaan. Vrijwillige kavelruil is 
een optie om het versnipperde eigendom te verminderen. Als ruilgrond zijn natuurpercelen 
aan de rand van het Wijboschbroek beschikbaar, in de omgeving de Steeg-Baksdijk. Op 
deze gronden behouden de particulieren de mogelijkheid om aan bosbouw te doen, 
rekening houdend met de natuurwaarden.  
 
Wie kan meedoen? 
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de vrijwillige kavelruil en de toedeling van 
één of meerdere percelen van de beschikbare natuurgronden, moet u eigenaar zijn van 
natuurgrond binnen de natuurkern, zoals weergegeven op de kaart ‘vrijwillige kavelruil’.  
 
Beschikbare natuurgronden 
De natuurgronden die Staatsbosbeheer en Waterschap Aa en Maas beschikbaar stellen 
hebben de volgende kadastrale nummers: 
 

 SDL 00 N 47  0.79.70 ha 
 SDL 00 N 49  3.21.65 ha 
 SDL 00 N 51  0.78.35 ha 
 SDL 00 N 52  0.72.60 ha  
 SDL 00 N 53  0.94.45 ha 
 SDL 00 N 54  0.72.71 ha  
 SDL 00 N 56  0.87.45 ha 

 
Deze percelen zijn weergegeven op de kaart ‘vrijwillige kavelruil’ met een donkergroen vlak 
en zwarte omlijning.   
 
Voorwaarden  
 Een rangschikking bepaalt de volgorde waarmee grondeigenaren benaderd worden 

met een ruilvoorstel. De rangschikking van de eigenaren vindt plaats op basis van de 
grootte van het totale grondbezit (m2) in de natuurkern. Op basis hiervan geldt dat de 
eigenaar wiens perceel de hoogste rangschikking heeft als eerste een ruilvoorstel 
ontvangt, enzovoort; 

 De beschikbare ruilgronden hebben de bestemming natuur. Bij de effectuering van de 
ruil worden de hierbij horende verplichtingen notarieel vastgelegd in een kwalitatieve 
verplichting; 

 
Uitgangspunten 
 Ruilen op basis van zoveel mogelijk vergelijkbare hoedanigheid van percelen (zoals bos, 

boomweides, ruigtes, graslanden e.d.), tenzij anders gewenst; 
 Ruilen met gesloten beurs of met gelijke oppervlakte. 
  



Processtappen 
 Taxatie uitvoeren 
Kavelruil vindt plaats op basis van getaxeerde waarden. Ter voorbereiding op de op te 
stellen ruilvoorstellen laat het waterschap alle percelen taxeren. De taxatiegegevens zijn 
naar verwachting eind oktober beschikbaar. 
 Concept ruilvoorstellen opstellen 
Begin november 2022 werkt het waterschap (concept) ruilvoorstellen uit op basis van de 
getoonde interesse.  
 Ruilvoorstel  
Direct aansluitend ontvangen geïnteresseerde grondeigenaren een ruilvoorstel. Hierin 
hanteert het waterschap een volgorde van eigenaren op basis van de grootte van het 
totale grondbezit (m2) in de natuurkern. Het streven is om voor eind december over alle 
ruilvoorstellen besproken te hebben. De doorlooptijd is afhankelijk van het aantal 
geïnteresseerden.  
 Aktepassering 
Na overeenstemming zal de verdere formele effectuering (aktepassering) van de 
kavelruil begin 2023 plaatsvinden.  

 
Heeft u interesse?  
Meldt u zich uiterlijk 3 oktober 2022 aan per e-mail bij waterschap Aa en Maas door een 
bericht te sturen naar Ben Selten, Bselten@brabant.nl. Bij de aanmelding ontvangen wij 
graag uw contactgegevens en het kadastrale nummer van het perceel (of de percelen) 
waarmee u wilt deelnemen.  
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De realisatie van dit project komt mede tot stand door middel  
van financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV. 
 


