
	 	

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

Kavelruilproject Elsenerbroek
Op donderdag 31 maart 2011 is de eerste aktepassering 
in het kavelruilproject Elsenerbroek gerealiseerd. Dertien 
partijen ruilden ruim 57 hectare aan huis- en veldkavels. 
De tweede aktepassering vond op 11 juni 2012 plaats. 
1 oktober aanstaande zullen de laatste partijen hun 
handtekening bij de notaris plaatsen. In totaal hebben dan 
35 deelnemers 130 hectare grond geruild. Alle kavelaan-
vaardingswerken zullen in het najaar van 2012 uitgevoerd 
zijn. De eigen bijdrage in deze vrijwillige planmatige 
kavelruil is € 200,- per verkrijgende hectare. 

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. Vrijwillig planmatige kavelruil levert 
een bijdrage aan het gezond, veilig en leefbaar houden 
van het platteland. Ook in Elsenerbroek heeft de kavelruil 
een verbetering van de landbouwstructuur opgeleverd. 
Deelnemers ondervinden kostenverlaging, omdat kavels 
dichterbij huis en/of aaneengesloten liggen. Hierdoor 
ontstaat tevens minder landbouwverkeer en vermindert 
de milieudruk. 

www.cko.nl  info@cko.nl

088 – 888 66 74

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma
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Geslaagde kavelruil Elsenerbroek
Nu de kavelruil bijna op zijn eind loopt, kan ik u mede 
delen dat de kavelruil Elsenerbroek geslaagd is. De 
doelstelling van het aantal geruilde hectares bij het 
begin van deze kavelruil is gehaald. De kavelruil 
Elsenerbroek ging zeer voortvarend van start met 
het eerste ruilplan in maart 2011 van 57 hectare. Het 
vervolg nam iets meer tijd in beslag en daarom is er 
ook een verlenging verleend tot december 2012. Dit 
heeft dan ook geresulteerd in nog twee ruilplannen; het 
tweede ruilplan heeft een omvang van ruim 17 hectare 
en het derde ruilplan heeft een omvang van 56 hectare. 
Het totaal aantal hectare van de vrijwillige planmatige 
kavelruil Elsenerbroek komt dan op 130 hectare met 35 
deelnemers.

Bij de kavelruil waren ook de gemeente Hof van 
Twente, BBL en het waterschap Regge & Dinkel 
betrokken. De gemeente en BBL brachten grond in. Het 
waterschap, die net als andere deelnemers hun wensen 
kenbaar maakte, heeft deelgenomen aan deze kavelruil 
door ruiling van gronden waarbij de landbouwstructuur 
versterkt is en plannen ten aanzien van de Regge 
gerealiseerd kunnen worden.

Helaas hebben we niet alle wensen die bij de wens-
zittingen naar voren zijn gebracht, kunnen vervullen. 
We hebben in de kavelcommissie alle plannen uitvoerig 
besproken en de haalbaarheid daarbij getoetst. Grond-
eigenaren met wensen die niet pasten in plannen zijn 
hierover geïnformeerd. We vinden het jammer dat niet 
alle wensen zijn gehonoreerd. 

Een woord van dank wil ik richten aan iedereen waarmee 
we in deze kavelruil hebben samengewerkt: het CKO 
bestuur, Dienst Landelijk Gebied, Projecten LTO Noord, 
Kadaster, gemeente Hof van Twente en de commis-
sieleden Arie Bannink en Gerrit Sprokkereef. In het 
bijzonder wil ik graag onze kavelruilbegeleider Wilco 
Pasman bedanken voor zijn inzet en bijdrage aan deze 
succesvolle kavelruil.

Tot slot nodig ik iedereen uit voor de feestelijke afsluiting 
op vrijdag 6 juli a.s. om 14.00 uur in ‘Het Brookhoes’ te 
Elsenerbroek.

Met vriendelijke groet, 
Namens de kavelruilcommissie Elsenerbroek
Bert Laarhuis, voorzitter

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Elsenerbroek wordt mogelijk gemaakt door: 

Totaal geruilde hectares

Vermindering aantal 
veldkavels

Huiskavelvergroting 
in hectare

Aantal hectare
dichterbij bedrijf

60

27
130

50

Deelnemers: 35
Gemiddelde vergroting oppervlakte veldkavels: 66% (van 
1,90 naar 3,15 hectare)
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Kavelruilproject Elsenerbroek in de tijd

Voorjaar 2009: LTO Noord 
afdeling Hof van Twente 
neemt het initiatief voor een 
vrijwillige planmatige kavelruil 
in Elsenerbroek en Zeldam. Het 
Coördinatiepunt Kavelruil Over-
ijssel (CKO) wordt gevraagd 
voor de begeleiding van het 
kavelruiltraject. Ook gemeente 
Hof van Twente wil participeren 
in het traject. 

Voorjaar 2009: Het CKO maakt 
een quickscan van het gebied 
om de ruilmogelijkheden in kaart
te brengen.

Oktober – november 2009: 
Wenszittingen in Elsenerbroek 
waarbij grondeigenaren en 
-gebruikers kunnen aangeven 
welke kavels zij graag geruild 
willen hebben.

December 2009: De initiatief-
groep beslist tot stopzetten van 
het vrijwillige kavelruiltraject in 
Zeldam. Wel wordt het gebied 
van Elsenerbroek vergroot door 
het gebied tussen de Regge en 
Zomerweg in het projectgebied 
op te nemen. 

Maart 2011: Eerste aktepas-
sering is een feit: 13 deelnemers 
ruilen ruim 57 hectare. Onder 
het toeziend oog van de deel-
nemers ondertekenen voorzitter 
Bert Laarhuis en notaris van 
Goor een symbolische akte op 
een feestelijke bijeenkomst in 
het gemeentehuis van Hof van 
Twente.  

11 juni 2012: Aktepassering 
tweede ruilplan met 8 deel-
nemers.

6 juli 2012: Feestelijke afsluiting 
in Het Brookhoes in Elsener-
broek.

Juli 2012: Derde en laatste 
ruilplan is gereed na een 
intensief kavelruilproces in het 
gebied. Intentieverklaringen 
worden ondertekend.

Oktober 2012: Tekenen van 
kavelruilovereenkomsten, over-
dracht van kavels en uitvoeren 
van kavelaanvaardingswerken. 

Zomer 2009: Voorlichtingsbijeenkomsten voor grondeigenaren 
over de mogelijkheden van een vrijwillige planmatige kavelruil 
in de gebieden Elsenerbroek en Zeldam. Tijdens deze avonden 
toonden de grondeigenaren voldoende animo om mogelijkheden 
van kavelruil in Elsenerbroek te onderzoeken en wenszittingen 
te organiseren. Mogelijkheden voor Zeldam zijn moeilijker door 
de grote dichtheid aan landbouwbedrijven. Gesprekken met DLG 
en de provincie voor eventuele uitplaatsing zijn gevoerd. Wilco 
Pasman is de beoogde kavelruilbegeleider. 

September 2009:  Na uitvoering van de quickscan en de 
bespreking van de mogelijkheden van ruilingen op basis 
van de informatiebijeenkomsten is de keuze gemaakt om in 
Elsenerbroek te starten met wenszittingen. In Zeldam wordt 
eerst onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het werven van 
ruilgrond. 

2010: In samenwerking met de initiatiefgroep/kavelruilcommissie  
en het CKO stelt de kavelruilbegeleider ruilplannen op. Deze 
worden met betrokkenen besproken. 

Januari 2010: De initiatiefgroep doet een oproep voor kavelruil-
commissieleden.

Voorjaar 2010: Kavelruilcommissieleden worden geworven, 
gevonden en geïnstalleerd.  

vaak genoten van de betrokkenheid, het vertrouwen én de 
wil om samen te werken. Natuurlijk ging niet alles zoals 
we vooraf hadden ingeschat of verwacht, maar wel was 
er altijd sprake van een open en positieve houding. Soms 
was één persoonlijk gesprek voldoende, maar ook heb ik 
mensen wel zes of zeven keer bezocht. Steeds weer opties 
bespreken en gezamenlijk de voor- en nadelen afwegen. 
De keus om mee te doen werd uiteraard goed afgewogen 
en vooral ook afgestemd op de geplande toekomst en 
ambities voor het bedrijf en het gezin. 
De persoonlijke contacten aan de keukentafel zijn 
uiteindelijk een belangrijke basis geweest voor succes. De 
gastvrijheid en sfeer tijdens deze gesprekken heb ik als 
zeer plezierig ervaren. Soms was, door het aantal geplande 

gesprekken per dag, de tijd helaas beperkt. Maar over het 
algemeen was er altijd de ruimte voor een kop koffie en een 
goed gesprek. En als het zo uitkwam was er ook gewoon 
de mogelijkheid om een hapje mee te eten!
Uiteindelijk hebben we gezamenlijk drie vrijwillige ruilplan-
nen opgesteld, 35 partijen hebben meegedaan en er is 130 
hectare geruild. Inmiddels heb ik ook al weer geconstateerd 
dat nieuwe ruilkansen zijn ontstaan. De komende jaren zal 
ik dan ook als gebiedsmanager vanuit de gemeente Hof 
van Twente meehelpen met de opzet van kleinschalige 
vrijwillige ruilplannen.

Met vriendelijke groet,
kavelruilbegeleider Wilco Pasman

Mijn betrokkenheid rondom de vrijwillige planmatige kavelruil 
is begonnen bij het initiatief vanuit het gebied via de Stichting 
Perspectief Elsenerbroek. Samen met een aantal agrariërs 
uit de gebieden Zeldam en Elsenerbroek is bewust de keuze 
gemaakt om een planmatig project te starten waarbij voor 
ondersteuning van het CKO is gekozen. Met het Waterschap 
Regge & Dinkel zijn de kavelruilcommissie en ik vanaf de 
start in gesprek. Zonder de betrokkenheid van de samenwer-
kende partijen en vooral van de mensen in het gebied krijg ik 
als kavelruilbegeleider niets gedaan! 
Naast betrokkenheid moet er ook de wil zijn om samen te 
werken. Behalve de wens om zelf beter te worden van een 
vrijwillige planmatige kavelruil, moeten ondernemers een 
ander een verbetering gunnen. Aan de keukentafel heb ik 

Vrijwillige planmatige kavelruil: een kwestie van betrokkenheid, vertrouwen en samenwerken


