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Ervaringen van de kavelruilbegeleiders
Als gebiedsmakelaars in de gemeenten Almelo en Borne 
zijn we vanaf het eerste begin betrokken geweest bij de 
vrijwillige planmatige kavelruil Zenderen-Bornerbroek. 
Samen met LTO Noord waren we overtuigd van de 
noodzaak van een kavelruilproces en is het ons gelukt 
om het CKO hierbij te betrekken. De vele ruimtevragers 
buiten de landbouw maakten een kavelruil complex en 
daardoor minder geschikt voor een vrijwillig traject. Toch 
leverden de wenszittingen in maart 2009 voldoende 
aanknopingspunten op om een vrijwillige verkaveling te 
starten. Vervolgens is een subsidieaanvraag gedaan voor 
het gehele proces. Begin 2010 kwam groen licht. 
 
In samenwerking met het CKO is het basisruilplan 
opgesteld. Hierin zijn ook de wensen van partijen met 
gronden buiten de landbouw meegenomen, zoals het 
waterschap en de gemeente Borne. Met name de ruimte-
vraag buiten de landbouw heeft gedurende het proces 
veel tijd gevraagd. Zo zijn we regelmatig verrast door het 
bijstellen van doelen en het lanceren van nieuwe ontwik-
kelingen. Dit betekende voor ons als kavelruilbegeleiders 
meer werk, omdat extra gesprekken met grondeigenaren 
nodig waren.

Samengevat kunnen we stellen dat de kavelruil in 
Zenderen-Bornerbroek een lange doorlooptijd heeft 
gekend. Wel hebben we uiteindelijk mooie resultaten 
bereikt. Dertig grondeigenaren hebben 95 hectare geruild. 
Wat ons is bijgebleven van de gesprekken in het gebied 
is het ondernemerschap en de flexibiliteit van de grond-
eigenaren.  

 
Een kavelruil is een dynamisch proces. Wanneer weer 
moet worden gesleuteld aan het basisruilplan, betekent 
dit ook een gewijzigde toedeling voor andere partijen. 
De grondeigenaren waren bereid om hier met een open 
blik naar te kijken. Vaak keken zij niet alleen naar hun 
eigen belang, maar ook naar het belang van de andere 
partijen. We hebben de contacten met de deelnemers 
dan ook als erg positief en plezierig ervaren. We willen 
de deelnemende grondeigenaren, de commissieleden en 
de overige medewerkers in ons team bedanken voor de 
prettige samenwerking in dit project. Een project dat van 
het begin tot het eind spannend is geweest.

Agnes Mentink en 
Tom Jannink

Kavelruil met het CKO
Het CKO is een samenwerkingsverband van Kadaster, 
Dienst landelijk Gebied (DLG) en LTO Noord. In deze 
samenwerking bundelen deze organisaties kennis en 
ervaring met betrekking tot vrijwillige planmatige kavelruil. 
Intensief contact met de streek staat voorop. De grond-
eigenaren 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 platteland. Ook in Zenderen-Bornerbroek 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.

www.cko.nl  info@cko.nl

@kavelruilCKO

088 – 888 66 74

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma
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Afsluiting kavelruil 
Zenderen-Bornerbroek
Eind april is de akte van de ruilplannen ondertekend 
en inmiddels zijn de laatste kavelaanvaardingswerken 
afgerond. Dit betekent dat het vrijwillige kavelruilproject 
Zenderen-Bornerbroek is afgesloten. Bijna 95 hectare 
is van eigenaar geruild. Dertig agrarische ondernemers 
verbeterden en vergrootten hun huiskavel, of kregen de 
veldkavels dichter bij huis. Zij zullen hier in de toekomst 
veel profijt van hebben.

Na diverse aanvragen van uitstel was vorig jaar 
de datum van 1 april 2013 als definitief eindpunt 
vastgesteld. Ondanks verschillende ontwikkelingen in 
het gebied is het gelukt om voor die datum de ruilingen 
op papier rond te krijgen en zijn de intentieverklaringen 
ondertekend. Wat overbleef was het passeren van de 
notariële akte en de nodige kavelaanvaardingswerken. 
Nu, twee maanden later, is alles afgerond en kijken 
we als kavelruilcommissie terug op een geslaagde 
kavelruil. 

Bij de afronding van deze vrijwillige planmatige kavelruil 
past een oprecht woord van dank aan allen die een 
bijdrage hebben geleverd: het CKO-bestuur, DLG, 
Kadaster, Waterschap Regge en Dinkel, Projecten LTO 
Noord, de gemeentebesturen van Almelo en Borne, 
Rabobank Centraal Twente en de kavelruilcommissie-
leden Jan Meijer, Jan ter Keurs, Bé Huiskes en Henk ter 
Braak. Ook voor de kavelruil begeleiders Agnes Mentink 
en Tom Jannink een woord van dank. Ze voerden goede 
keukentafelgesprekken om ruilplannen te maken en weer 
aan te passen waar nodig. Het is dan ook voor een groot 
deel hun verdienste dat de eerste ruilers geduld hadden 
om te wachten op het definitieve plan en dat de sfeer 
goed bleef als er weer geschaafd moest worden aan de 
plannen.

Met vriendelijke groet,
namens de kavelruilcommissie Zenderen-Bornerbroek,
Jan Bolscher, voorzitter





Eind 2006 De LTO Noord-afdeling Midden-Twente neemt het initiatief voor onderzoek naar 
mogelijkheden voor een verbetering van de landbouwstructuur.

Januari 2007 Eerste voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden van een vrijwillige 
planmatige kavelruil in het Dorpshuis in Zenderen. 

Maart 2007 Tweede voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden van een vrijwillige 
planmatige kavelruil.

April 2007 De kavelruilcommissie wordt geïnstalleerd. Agnes Mentink en Tom Jannink 
worden aangesteld als kavelruilbegeleiders.

Mei/juni 2007 De grondeigenaren krijgen het bericht dat het proces twee jaar langer gaat duren 
vanwege de optie om tot bedrijfsverplaatsing over te gaan. Redenen hiervoor 
zijn de ruimtelijke opgaven in het gebied en de beperkte beschikbaarheid van 
ruilgrond.

Begin 2008 De kavelruilcommissie besluit het kavelruilproces te stoppen, vanwege onvol-
doende ruilmogelijkheden.

Eind 2008 Diverse ontwikkelingen in het gebied zorgen voor nieuwe ruilmogelijkheden.

Januari 2009 Informatiebijeenkomst voor de grondeigenaren. De LTO Noord-afdeling Midden-
Twente geeft toelichting met betrekking tot de kavelruil Zenderen-Bornerbroek 
en de recente ontwikkelingen waardoor er ruilingen van de grond kunnen komen.

Voorjaar 2009  Het projectplan voor een vrijwillige planmatige kavelruil is bij de Provincie 
Overijssel ingediend.

April 2009  Wenszittingen, waarbij grondeigenaren en -gebruikers kunnen aangeven welke 
kavels zij graag geruild willen hebben.

Winter 2009 en  De kavelruilbegeleiders Agnes Mentink en Tom Jannink gaan verder
voorjaar 2010 met het in kaart brengen van eventuele ruilmogelijkheden.

2010-2011 De kavelruilcommissie voert gesprekken met belanghebbende partijen van 
diverse (her)inrichtingsprojecten en andere inpassingsplannen. Het doel is deze 
plannen mee te nemen in de kavelruil, zodat een gerealiseerde kavelruil niet 
binnen enkele jaren aangepast hoeft te worden.

Voorjaar 2012 De eerste intentieverklaringen zijn getekend.

Mei 2012 Projectverlenging tot mei 2013 is door Provincie Overijssel goedgekeurd.

Juni 2012 Vijf partijen tekenden een intentieverklaring, waardoor de realisatie van de 
mini-doorbraak op vrijwillige basis mogelijk is.

September 2012 De meeste intentieverklaringen worden getekend. Door het tracébesluit van de 
gemeente Borne moeten extra gesprekken plaatsvinden en vinden wijzigingen in 
het ruilplan plaats. 

Begin 2013 Het definitieve ruilplan komt tot stand en de kavelruilcommissie stelt de kavel-
aanvaardingswerken vast.

April 2013 Het tekenen van de kavelruilovereenkomsten, overdracht van kavels en 
uitvoeren van kavelaanvaardingswerken. 

Juni 2013 Feestelijke afsluiting voor deelnemers.
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Ervaringen vrijwillige planmatige kavelruil Zenderen-Bornerbroek

Totaal geruilde hectares

Veldkavelvergroting
in hectare

Huiskavelvergroting 
in hectare

Aantal hectare
dichterbij bedrijf

23
41

95

21

Deelnemers: 30

“Samen met mijn vrouw en schoonzus heb ik een 
gemengd bedrijf met koeien en varkens in Zenderen. 
Het bedrijf bestaat uit ruim 120 melkkoeien en 80 
stuks jongvee. Daarnaast hebben we zo’n 1200 
vleesvarkens. 
Tot ons bedrijf behoorde twaalf hectare grond dat 
verderop gelegen was, gemiddeld vijf kilometer van 
het bedrijf. Het verste perceel lag zelfs zeven kilometer 
verderop. Deze twaalf hectare hebben we ter ruiling 
aangeboden aan de kavelruilcommissie. 
Aanvankelijk ben ik open het ruilproces ingestapt. 
Afwachten of er wat te ruilen viel. Omdat het in het 
begin erg lang duurde, had ik niet meer de verwach-
ting dat er iets van de ruiling terecht zou komen. 
Uiteindelijk kwam er toch een ruilplan, maar wel met 
flinke tijdsdruk.
De vele ontwikkelingen in het gebied, zoals onder 
andere bij het waterschap, hebben ervoor gezorgd 
dat het een lastig ruilproces is geweest en dat het 
allemaal wat langer duurde. Ik heb hier zeker begrip 
voor. Het vervelende voor mij als grondeigenaar was 
dat ik een snelle beslissing moest nemen over de 
ruiling. Normaal gesproken denk ik wat langer na over 
dergelijke besluiten. Uiteindelijk is het allemaal goed 
gekomen en ben ik tevreden met het eindresultaat. 
We hebben nu twaalf hectare op ongeveer één 
kilometer afstand van het bedrijf gekregen. Naast 
de afstandsverkorting is de kwaliteit van de grond 
ook een stuk beter. Een goede verbetering voor het 
bedrijf. Ik hoop dat het ruilproces aanleiding is om 
te kijken naar het gebruik (pacht) van percelen. Hier 
is misschien ook nog een slag te slaan. Graag wil 
ik de kavelruilcommissie en de kavelruilbegeleiders 
een pluim geven voor wat ze binnen het ruilproces 
Zenderen-Bornerbroek voor elkaar hebben gekregen.”

Arjen Bonthuis,
VOF Bonthuis in Zenderen

Resultaten Zenderen-Bornerbroek

Rabobank Centraal Twente onderstreept het 
belang van de vrijwillige kavelruil voor het 
gebied Zenderen-Bornerbroek. Om die reden 
heeft de Rabobank Centraal Twente 100 euro 
per geruilde hectare bijgedragen. Met 95 
hectare geruilde grond is dat een mooi bedrag.


