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Een bunder?
Een bunder (Latijn: bonnarium) of bonder is een

oude eenheid van grondoppervlakte.
De omvang van een bunder verschilde van streek tot streek, afhankelijk 

van de grootte van de plaatselijke lineaire meetstandaard de voet of de 
roede: doorgaans 400, soms 450 vierkante roede. In Brabant en Land van 

Dendermonde bevatte een bunder in de regel 400 (vierkante) roeden. 
Een kwart bunder (100 roeden) heette daar een dagwand,

elders een hont.

Voor de roede als lengtemaat bestaan er talrijke maatstelsels, variërend 
tussen de 12 tot 21 voet

(die op zijn beurt van plaats tot plaats verschilt).
De oppervlakte van een bunder zal navenant

dan ook verschillen.

Een voorbeeld
Een Dendermondse bunder meet 133,9575 m²

een bunder in Kasselrij Oudburg en Land van Waas meet 1,336937 ha (3 
gemeten van 4456,4573 m² = 900 roeden van 14,854858 m²)

een bunder in Brabant meet 400 roeden

Hectare
In Nederland werd bij de invoering van het metriek stelsel in

1816 de bunder gelijkgesteld aan 1 hectare of 10.000 m².
In 1937 werd de bunder in Nederland als officiële vlaktemaat

afgeschaft, maar in de omgangstaal wordt de term, ook in Zeeland nog
veelvuldig door landbouwers gebruikt.
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Zeeuwse klei
De zee en het strand. Dat hoor je vaak als je mensen vraagt 
wat Zeeland zo aantrekkelijk maakt voor ze. Toegegeven, 
daar kan ik ook enorm van genieten. Maar voor mij maakt 
een bunder Zeeuwse klei het plaatje compleet. Zonder klei 
geen Zeeland. Die vette, zwarte klei die tot de vruchtbaarste 
landbouwgronden van de wereld kan worden gerekend.
Een kostbaar bezit.

Grond als natuurlijke hulpbron vormt een van de 
fundamenten onder ons bestaan. Daar komt ons dagelijks 
voedsel immers vandaan. Daarop verbouwen we onze 
gewassen, daarop grazen onze koeien en schapen. En dat 
betekent nogal wat. Ook en vooral voor de eigenaar van die 
grond. Dat eigendom geeft je een grote verantwoordelijkheid. 
Als je agrariërs spreekt, en dat doe ik regelmatig, dan merk 
je dat zij terdege zijn doordrongen van dat besef. Dat zij die 
verantwoordelijkheid ook écht voelen. Niet alleen voor hun 
eigen producten of voor de verdiensten van het komende jaar 
maar ook voor de toekomst en toekomstige generaties.  

Nederland (en Europa) staat voor grote uitdagingen. Denk aan 
de transitie naar een circulaire economie, de energietransitie, 
klimaatadaptatie, verduurzaming van het landelijk gebied of 
herbestemming van (agrarisch of industrieel) vastgoed.
Al deze uitdagingen hebben direct of indirect raakvlakken 
mét, of effecten óp grond en eigendomsverhoudingen.
Kennis van grond en eigendom is daarom van cruciaal belang. 
De vraagstukken waarvoor we staan, en het zoeken naar de 

daarbij behorende oplossingen zijn nu vaak nog complexer 
dan voorheen. In de zoektocht naar antwoorden hebben we 
kennis, creativiteit, samenwerking en durf nodig. 

Zeeland heeft via het Kavelruilbureau Zeeland een 
pionierende rol in Nederland als het gaat om het vinden van 
gedurfde, creatieve oplossingen. Daarbij zijn vrijwilligheid, 
samenwerking en respect voor elkaar het uitgangspunt.
Onder meer daarover leest u van alles in dit magazine.

Om die gezamenlijkheid te benadrukken én uit te bouwen, 
hebben wij het voortouw genomen om de aanwezige kennis 
te bundelen, te vergroten en te verspreiden. Dat gaan we doen 
door te onderzoeken of we een Kennis- en Innovatiecentrum 
Grond en Eigendom in het leven kunnen roepen. Samen met 
u willen wij dat kenniscentrum vormgeven en ontwikkelen. 
Een kenniscentrum klinkt naar theorie. Maar niets is minder 
waar. In dat kenniscentrum zullen theorie en praktijk elkaar 
op een logische wijze ontmoeten en versterken. Met beide 
benen op de grond en de poten in de vette, zwarte Zeeuwse klei 
– dat is de gedachte.

En dat is goed voor ons allemaal. Nu en in de toekomst. 

Carla Schönknecht-Vermeulen
Gedeputeerde Provincie Zeeland
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De kavelruilcoördinator 
aan het werk

Bram Luteijn, agrariër in Nieuwvliet, bracht met 
als startpunt een stukje grond van 0,9 hectare een 
verkaveling aan het rollen waarbij uiteindelijk maar liefst 
dertien partijen betrokken waren. Wat zich liet aanzien 
als een kleine ruil, groeide dus uit tot iets veel groters. 
“Dat weet je niet als je ermee begint”, legt Nic uit. “Van 
het één komt het ander. Qua oppervlakte was de ruil niet 
zo spectaculair, slechts 48 hectare. Maar het is een mooie 
verkaveling, vooral omdat er veel zaken samenkwamen.”

Ruil groter maken
Wat was de bedoeling? Het stukje grond van 0,9 hectare, 
eigendom van de Provincie, werd al jarenlang bewerkt 
door akkerbouwer Luteijn. Om wat scheidingen recht te 
trekken, wilden zowel de buurman als Bram Luteijn zelf 
het stukje land kopen. Omdat de Provincie in principe 
geen grond verkoopt, werd de grond ook aan de andere 
buren in het gebied aangeboden. “Eén van die buren gaf 
aan dat hij wel mee wilde doen met het opzetten van een 
ruil, waarbij de provincie werd ingezet als ruilgrond”, 
vertelt Nic. “Dat leidde weer tot nieuwe geïnteresseerden 
en uiteindelijk waren er dertien partijen bij betrokken.”

Als drie of meer partijen betrokken zijn bij 

een kavelruil, komt de kavelruilcoördinator 

in actie. Nic Kerckhaert is één van de vijf 

coördinatoren die het Kavelruilbureau rijk 

is. Hij is sinds 2014 actief in Oost-Zeeuws- 

Vlaanderen en heeft al diverse verkavelingen 

tot een goed einde gebracht. Op verzoek van 

een collega maakte hij een uitstapje naar

West-Zeeuws-Vlaanderen. Of hij daar een 

klein ruiltje wilde begeleiden.

(Grondige) samenwerking



“48 hectare grond,
13 eigenaren, een mooie ruil”

Werk met werk
Met deze ruil werden niet alleen scheidingen rechtgetrokken. 
Door de ruil kon het waterschap anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen door een waterloop te vergroten, kwam er 
een speeltoestel op een (voor een boer) lastig hoekpuntje van 
een perceel, werd een wandelpad aangelegd en verbeterde de 
landbouwstructuur. “Het mooie van dergelijke ruilen is, dat er ook 
stukjes onderdeel kunnen uitmaken van kavelruilen.” Zo lag er 
een stukje grond van 65 m2 dat als uitrit werd gebruikt door een 
boer die bij deze ruil betrokken was. Dit perceel was eigendom van 
het waterschap, in erfpacht genomen door de Provincie. Het was 
nooit de moeite waard om dit stukje grond van eigenaar te laten 
veranderen. Door het mee te nemen in deze ruil, kon het eindelijk 
geregeld worden. Het stukje grond is nu eigendom van de boer.”

Goede verhoudingen
“Al met al duurde het best lang voor alles rond was”, zegt Bram. 
“Toen we de ruil op papier rond hadden, zijn we daarom al gaan 
werken op onze toekomstige grond, alsof de ruil al definitief was. 
Dat kan natuurlijk alleen als er sprake is van goede verhoudingen. 
Dat was hier het geval. Ik ben er erg blij mee. Op mijn leeftijd, 
ik ben de 65 al gepasseerd, wil je vooral zo makkelijk mogelijk 
werken. Dus dicht bij huis, op een mooi recht stuk grond.”

Tevreden partijen
Ook coördinator Nic kijkt tevreden terug op het proces. “We 
praten met alle mogelijke partijen in een gebied, brengen ieders 
wensen in kaart en proberen een ruil tot stand te brengen waar 
zoveel mogelijk partijen tevreden mee zijn. Het moeten ook weer 
niet teveel partijen zijn en het moet niet te lang duren. Dan bestaat 
namelijk het risico dat mensen afhaken of omstandigheden 
wijzigen, en stort het hele kaartenhuis in.” Nadat een ruil door de 
deelnemers ondertekend is, kan deze naar het Kavelruilbureau 
ter goedkeuring. “De ruil lijkt dan klaar.Maar voordat de nieuwe 
percelen definitief eigendom van de nieuwe eigenaren zijn, handelt 
de notaris alle formaliteiten af en moeten de percelen door het 
kadaster worden ingemeten en ingeschreven. Dat is iets waar de 
meeste deelnemers niet altijd bij stilstaan.”

Zorgvuldig en transparant 
Nic hecht eraan dat het proces zorgvuldig en transparant verloopt. 
“Mensen moeten de tijd hebben om over voorstellen na te denken, 
en volledig zonder druk beslissingen kunnen nemen. Vrijwilligheid 
staat voorop! Als kavelruilcoördinator faciliteer je het proces, de 
grondeigenaren zelf moeten het doen. Je bent neutraal en moet 
ook zo overkomen op alle partijen. Ik zie het ook als mijn taak 
om het enthousiasme erin te houden. Zeker als een proces wat 
complexer is, is dat van belang om de ruil succesvol af te ronden.”

3
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Verkaveling toen en nu
Vrijwilligheid heeft de toekomst

Verkaveling is van alle tijden. Waar de overheid in de jaren ‘60 en ‘70, via 
de (dwingende) ruilverkaveling, vooral boeren verplichtte kavels te ruilen, 
zien we langzaam een verschuiving. Steeds vaker worden onroerende 
zaken op vrijwillige basis geruild.

U hebt voor uw promotie uitgebreid onderzoek gedaan 
naar kavelruil. Wat heeft uw onderzoek u zoal geleerd? 
“Dat ik absoluut een voorstander ben van kavelruil. En 
dat hoeft zich niet te beperken tot ons eigen land. Zo heb 
ik, als vervolg op mijn proefschrift en in opdracht van 
de provincie Zeeland, de mogelijkheden van zogeheten 
interstatelijke kavelruil onderzocht. Dat is het vrijwillig 
ruilen van onroerende zaken tussen landen, om zo onder 
meer de grensoverschrijdende agrarische infrastructuur te 
verbeteren.”

En…?
“Het kan zeker, maar we moeten wel heel goed kijken
hoe dan precies. Er zou bijvoorbeeld een 
grensoverschrijdend, misschien wel Europees 
landinstrumentarium ingericht kunnen worden. Dat lijkt 
nu echter nog een stap te ver.”

Wat kan er wel?
“Wat op de korte en middellange termijn meer haalbaar 
lijkt, is het afstemmen en vergelijken van de diverse 
nationale landinrichtingsinstrumenten. Het verkennend 
onderzoek en diverse pilotprojecten hiervoor lopen 
inmiddels. Het Kadaster is intensief bij deze projecten 
betrokken. Vrijwillig ruilen van kavels, ook internationaal, 
is de toekomst. Daar ben ik van overtuigd.”

Dat is de toekomst. Nu even over de geschiedenis. 
Wanneer begon die ruilverkaveling eigenlijk? 
“In 1924 zag de eerste Ruilverkavelingswet het 
levenslicht. Deze wet werd, net als de twee opvolgende 
Ruilverkavelingswetten (in 1938 en 1954), uitsluitend 
vormgegeven vanuit het landbouwperspectief. Werd er 
een kavel geruild, dan was dat om de ligging en efficiënte 
bewerkbaarheid van de landbouwgronden te verbeteren 
of om de schaal van agrarische bedrijven te vergroten. In 
1985 kwam hier voor het eerst verandering in. De nieuwe 
Landinrichtingswet bood de mogelijkheid om onroerende 
zaken te ruilen voor andere doeleinden, zoals demografische, 
sociaaleconomische en politieke doeleinden.” 

En dat veranderde de zaak nogal?
“Nou, ja en nee. Het waarom van het ruilen kon veranderen. 
Waar je de ruilverkaveling eerst dus alleen deed voor 
landbouwdoelen, kon je het instrumentarium vanaf 
dat moment ook inzetten voor niet-landbouwkundige 
doeleinden, zoals de ontwikkeling van natuurterreinen. 
Aan de andere kant: de doelen van verkaveling veranderden 
weliswaar, maar de overheid besliste nog bijna altijd over hoe 
de nieuwe verkavelingssituatie eruit kwam te zien. Kortom: 
het verkavelen bleef toch vaak verplicht van aard.”



5

“Als enige provincie richt
Zeeland zich uitsluitend op de 

vrijwillige kavelruil”

Mr. dr. Jeroen Rheinfeld is docent agrarisch recht 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Rheinfeld 
publiceerde in 2014 zijn proefschrift “Kavelruil, 
Civiel en fiscaal: waar lopen de grenzen”, waarvoor 
hij de Prix d‘honneur kreeg tijdens het congres van 
de European Council for Agricultural Law. Recent 
ontving hij de prijs “Auteur van het Jaar” met zijn 
artikel “Kavelruil: Vrijwillig, snel en effectief naar 
een betere verkaveling”.

Het artikel  is gepubliceerd in het Land- en Tuinbouw bulletin 2017/35

Eigenlijk is het gek hè, ruilen klinkt toch alsof je het 
zelf wil…
“Klopt. Maar lange tijd was niets minder waar. Rond 
de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de kavelruil 
het juridische levenslicht zag, kwam daar langzaam 
verandering in. Deze vrijwillige vorm van landinrichting 
begint rond de millenniumwisseling een stijgende trend te 
laten zien. Op dat moment liepen er enerzijds nog plannen 
met zware procedures en dwingende wettelijke regelingen, 
waar men zich aan de andere kant steeds meer richtte op 
vrijwillige, probleemgerichte projecten. De Wet Inrichting 
Landelijk Gebied (WILG) die in 2007 werd ingevoerd, 
bood hiervoor ook meer handvatten. De landinrichting 
op vrijwillige basis kon door deze wetswijziging flexibeler 
en eenvoudiger worden toegepast. Het moeten ruilen 
verschoof langzaamaan naar willen ruilen.” 

En dat geldt zeker voor Zeeland, toch?
“Ja. Eind 2010 vond een decentralisatie van bevoegdheden 
plaats, waardoor de Nederlandse provincies primair aan zet 
kwamen om invulling te geven aan de 

inrichting van het landelijk gebied in hun eigen provincie. 
Met de oprichting van het Zeeuwse Kavelruilbureau richt 
Zeeland zich als enige provincie uitsluitend op de vrijwillige 
kavelruil en niet (langer) op de dwingende ruilverkaveling. 
Zo worden win-winsituaties gecreëerd.” 

Kunt u een voorbeeld van geven van zo’n
win-winsituatie? 
“Jazeker. Een boer ruilt zijn gronden voor land dichter bij 
zijn boerderij en biedt met zijn afgestane grond tegelijkertijd 
ruimte voor uitbreiding van een natuurgebied. Hierdoor 
worden zowel de inrichting van het landschap als de eigenaar 
van het land er beter van. Zo kun je legio voorbeelden 
verzinnen. Andere provincies kijken echt met belangstelling 
en bewondering naar hoe Zeeland dat aanpakt. Wat ik al zei: 
vrijwillige ruil heeft de toekomst.”
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Het Kavelruilbureau een eigen fietsroute heeft? Wist u dat deze fietsroute langs allerlei 

projecten die dankzij het Kavelruilbureau Zeeland gerealiseerd konden worden? Wist u 

dat u deze fietsroute vindt op de website: www.kavelruilbureauzeeland.nl

Wist u dat?
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 Fietsroute informatie 
1   Start
a De (onder)grond die nodig was voor de nieuwe afslag A58 is helemaal op vrijwillige basis geruild via het   

Kavelruilbureau van de Provincie Zeeland. Dit is gelukt door de inzet van ruilgronden in Zeeuws-Vlaanderen!
b Het Kavelruilbureau Zeeland ruilt onder meer gronden om doelen van het Waterschap, zoals 
 extra waterberging, te kunnen realiseren. U ziet hier een verbrede watergang met    

natuurvriendelijke oevers, goed voor de natuur en goed om veel water tijdens hevige stortbuien af te voeren.

2  Hoeve van der Meulen
 Deze boerderij is in eigendom van Stichting Het Zeeuwse Landschap. De boerderij dateert van het 

begin van de 17e eeuw. De omgeving waar u door fietst behoort tot de langst bewoonde delen van 
Zeeland!

c U fietst hier op een nieuw vrijliggend fietspad (Gerbenesseweg). Voorheen moesten auto’s, trekkers en fietsers 
over dezelfde weg. Met inzet van het Kavelruilbureau  kon grond naast de bestaande weg worden vrijgeruild, 
zodat dit mooie fietspad kon worden aangelegd. Een stuk veiliger voor alle weggebruikers!  

3 Ganzengebied Natuurmonumenten 
 Ook grond die nodig is voor  natuur komt via vrijwillige kavelruil terecht bij terreinbeherende 

instanties zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Zeeuwse Landschap. U rijdt 
hier langs het Ganzengebied, in eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Dit gebied is voor 
grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters een ideale plek om te broeden! 

d De boerderij langs de Stelleweg is in eigendom van Provincie Zeeland en ligt op een prachtige locatie.
 Het aankopen en verplaatsen van boerderijen met landbouwgrond kan ook via vrijwillige kavelruil.

4 Boerderij Stelledijk 
 Ook deze boerderij is van Provincie Zeeland. Net als de boerderij aan de Stelleweg was deze aankoop 

noodzakelijk voor de verbreding van de Sloeweg. Wist u overigens dat de gronden die nodig waren voor
 de verbreding van de Sloeweg ook voor een groot deel via vrijwillige kavelruil zijn verkregen?  

5 Wegensteunpunt ’s-Heer Arendskerke
 Dit laatste stoppunt is één van de wegensteunpunten van Provincie Zeeland. Vanuit deze 

wegensteunpunten wordt het beheer en onderhoud van de wegen van Provincie Zeeland 
-gecoördineerd. Door de kavelruilen die leiden tot agrarische structuurverbetering worden de 
afstanden die agrariërs met hun tractor over de openbare weg moeten rijden vaak verkleind. Naast dat 
dit de uitstoot van CO2 vermindert, is dat ook veiliger en ontstaat minder schade aan het wegdek.  

e Het overgrote deel van het buitengebied van Zeeland bestaat uit akkerbouw. Een belangrijke opgave voor 
het Kavelruilbureau Zeeland is de agrarische structuurverbetering. Hiermee wordt bedoeld de percelen van 
agrariërs meer aaneengesloten en/of dichter bij de boerderij te plaatsen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die het Kavelruilbureau Zeeland biedt? 
Neem dan gerust ook eens een kijkje op onze website:  www.kavelruilbureauzeeland.nl
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Het begrip eigendom kun je op veel 

verschillende manieren bekijken. In 

economische zin is eigendom een kwestie van 

doelmatigheid: welke vorm van eigendom levert 

de beste resultaten op? En is dat het beste voor 

iedereen? Afhankelijk van je ideologie kun je 

daar heel verschillend over denken.

In onze samenleving hechten we veel waarde aan 
particulier eigendom. Particuliere productie levert een 
bijdrage aan het algemeen belang: ondernemers die winst 
maken dragen bij aan de economische groei, het leidt tot 
verantwoordelijk gedrag en innovatie.
Maar particulier eigendom kan ook te ver gaan, 
bijvoorbeeld door het toestaan van patenten op gewassen 
waardoor één onderneming een steeds grotere greep krijgt 

op het gemeenschappelijke goed. Wet- en regelgeving, zoals 
ruimtelijke ordening en ondernemingsrecht, scheppen het 
kader waarbinnen eigendom moet functioneren.

Door toenemende kennis over het leven op deze aarde 
ben ik ervan overtuigd dat we onze economie en onze 
manier van leven in overeenstemming moeten brengen 
met de werkelijke aard van het leven, namelijk circulair. 
De seizoenen, het zonnestelsel en het menselijk leven: alles 
gaat rond. Wij zijn met teveel mensen en hebben te weinig 
benutbare grond om lineair te blijven leven. Circulair 
leven en produceren vereist een nieuwe kijk op eigendom. 
Fabrikanten gaan steeds vaker producten verhuren in 
plaats van verkopen. Na gebruik nemen ze de producten 
weer in en worden ze hergebruikt. Consumenten betalen 
alleen voor het gebruik van een product en niet het bezit: 
denk aan het fenomeen auto delen. 
Ook onze kijk op grondbezit verandert. Grond heeft 
verschillende functies: het is ruimte, een productiefactor, 
een belegging en de bron van al het leven. Met een 
groeiende wereldbevolking en toenemende welvaart 
wordt goede landbouwgrond steeds schaarser. Per 

De toekomst van
eigendom

Overdenkingen van Herman Wijffels
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“Zeeland beschikt over de meest 
vruchtbare landbouwgrond van ons 

land en daar moeten we zuinig op zijn”

persoon hebben we op deze aarde ongeveer 1 hectare 
nuttige grond ter beschikking. Als grondeigenaar heb je 
een verantwoordelijkheid die in stand te houden voor de 
volgende generatie. Een circulaire economie vraagt dan ook 
om transparantie over kosten en om belonen naar rato.
Zo “goedkoop mogelijk” is niet langer verantwoord. 

Zeeland beschikt over de meest vruchtbare landbouwgrond 
van ons land en daar moeten we zuinig op zijn. Niet alleen 
voor onze voeding, maar ook voor de biobased economy. 
De landbouw verdient daarom bescherming en een actief 
beleid ter verbetering van de bedrijfsstructuur en een 

verlaging van de kosten. Kavelruil, een systeem dat in 
Zeeland al pionierend is ontwikkeld, heeft daarin een 
belangrijke rol. Het helpt bedrijfsstructuren verbeteren en 
geeft ruimte aan andere vormen van grondgebruik, zoals 
natuur en recreatie. Hierbij moeten we leren onderscheid 
te maken tussen hectares en functies, zodat we vruchtbare 
grond reserveren voor landbouw en minder vruchtbare 
grond gebruiken voor andere doeleinden. 

Mijn aanbeveling is dan ook: laten we de instrumenten 
die in handen liggen van de provincie, waaronder 
het Kavelruilbureau en de Grondbank, inzetten voor 
strategisch en anticiperend beleid. En laten we dat 
geïntegreerd doen, met behulp van het ruimtelijke 
ordeningsbeleid en in samenwerking met gemeenten. Zorg 
dat je een goede voorraad grond in handen hebt, die je kunt 
inzetten om de waardevolle vruchtbare grond in Zeeland 
optimaal te benutten en te behouden.

Prof. dr. Herman Wijffels (1942) is sinds 1 oktober 
2009 als hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke 
Verandering verbonden aan het Utrecht Sustainability 
Institute (USI) van de Universiteit Utrecht. Bij deze 
leerstoel staat de vraag centraal welke kwaliteit van leven 
mogelijk is binnen de ecologische randvoorwaarden en 
tot welke maatschappelijke veranderingsprocessen dit 
moet leiden.



Ruilverkaveling houdt nooit op

Voorzitter Jo Kodde

Jo Kodde ziet in zijn rol als voorzitter veel ruilen 
voorbijkomen. “Bijna altijd worden meerdere partijen daar 
beter van. De betrokken boeren, de landbouw als geheel, de 
gemeente die een fietspad wil aanleggen of het waterschap 
dat de waterlopen wil verleggen.”

Zonder dwang
Vrijwilligheid, dat is volgens Jo het succes van het 
Kavelruilbureau. “Kijk naar een project als de Sloeweg. 
Alle grond daarvoor is verkregen uit kavelruil. Daar is door 
heel veel partijen hard voor gewerkt. Maar de boer moet 
uiteindelijk wel zijn land afstaan. Ook al worden ze er voor 
gecompenseerd en gebeurt alles op vrijwillige basis, er 
staat toch wel druk op. Natuurlijk kun je als boer altijd nog 
“nee” zeggen. Dat gebeurt gelukkig niet vaak en dat is een 
verdienste van alle partijen die bij de kavelruil betrokken 
zijn.”

Smeerolie
De grond die de Provincie als ruilgrond in bezit heeft, is niet 
zelden de smeerolie die ervoor zorgt dat een verkaveling 
soepel verloopt. “Voeg daarbij de voortreffelijke inzet van 
onze kavelruilcoördinatoren en grondbeheerders en je hebt 
de succesfactoren compleet”, somt Jo op. “De meeste van 
deze medewerkers van het Kavelruilbureau zijn zelf boer en 
woonachtig in de streek waar ze werken.

Ze hebben grote gebiedskennis en kennen vrijwel alle 
agrariërs die er actief zijn. Je ziet dat dat zijn vruchten 
afwerpt.”

Initiatief
Het verbeteren van de verkaveling houdt nooit op. 
“Ruilverkaveling levert een belangrijke bijdrage aan het 
verbeteren van de landbouwstructuur. Percelen van een 
eigenaar komen bijvoorbeeld dichter bij elkaar of op kortere 
afstand van de boerderij. Daardoor kunnen de boeren 
efficiënter en tegen lagere kosten produceren”, vertelt Jo. 
“Dat hoeft niet altijd op initiatief van de overheid. Boeren zelf 
kunnen ook bij ons aankloppen als zij een stuk grond willen 
ruilen. Dat gebeurt wel al, maar kan best vaker. En je zal zien, 
als het balletje eenmaal gaat rollen, komen er steeds meer 
geïnteresseerden bij. Boer X ruilt met boer Y en de gemeente 
ziet dat als een mooie aanleiding om de infrastructuur te 
verbeteren. Zo maken we werk met werk.”

Niet meer door het dorp
Jo geeft het voorbeeld van een Kavelruil in Graauw, Zeeuws-
Vlaanderen. Daar nam een agrariër het initiatief om grond te 
ruilen. De ruil zorgde ervoor dat zijn gronden dichter bij huis 
kwamen te liggen. Hij voorkwam daarmee bovendien dat 
hij nog langer met zware landbouwmachines door het dorp 
moest rijden. “Zo draagt ruilverkaveling bij aan verbetering 
van de verkeersveiligheid. Daar wordt iedereen beter van.”

Aan de bak
Van Jo Kodde mag het Kavelruilbureau zich nadrukkelijker 
manifesteren. “Je gezicht laten zien, spreken op 
bijeenkomsten. We zijn al enorm actief. En dat moeten we 
vooral blijven doen.”
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“Boeren zelf kunnen ook bij 
ons aankloppen als zij een 
stuk grond willen ruilen” 

“In andere provincies zijn ze jaloers op hoe het er in Zeeland aan toegaat. We mogen hier met 
z’n allen trots zijn op hoe de kavelruil verloopt.” Aan het woord is Jo Kodde, sinds januari 2017 
onafhankelijk voorzitter van het Kavelruilbureau. “Alle partijen werken nauw samen: Provincie, 
gemeenten, het waterschap, ZLTO, Kadaster en andere betrokkenen. En niet te vergeten: de 
agrariërs!”

Dhr. Kodde nam in 2017 de voorzittershamer van het 
Kavelruilbureau Zeeland over van Theo Wijffels.
Dhr. Kodde vervulde diverse functies in het bedrijfsleven 
en het openbaar bestuur. Hij is meerdere periodes 
bestuurslid van het waterschap geweest en is momenteel 
deskundig lid van de Pachtkamer voor Zeeland. Als 
lid van de raad van Commissarissen heeft hij 6 jaar 
Rabobank Walcheren/Noord-Beveland gediend en ruim 
10 jaar Nedato (aardappelafzet organisatie). Daarnaast 
heeft hij een akkerbouwbedrijf in de Oranjepolder bij 
Arnemuiden.
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Johan Boonman en Jan Lampert, beiden akkerbouwer, 
houden zich al vele jaren bezig met het beheer van 
provinciale percelen en hebben veel contact met de pachters. 
“Dat we zelf ook boer zijn, is een voordeel”, zegt Jan namens 
beiden. “We spreken dezelfde taal, leggen makkelijk contact 
en begrijpen de belangen van de pachter goed. Voor ons is 
het een leuke afwisseling met het boerenbestaan. Bovendien 
kennen we nu bijna alle boeren in Zeeland!” 

Ruilgrond
De Provincie bezit en beheert (landbouw)grond en 
gebruikt deze dus als ruilmiddel. Johan legt uit waarom. 
“Wordt er ergens een weg aangelegd of een natuurgebied 

“Beheer geen doel op zich”

Goede grond als ruilmiddel
Provincie Zeeland heeft ongeveer 1.000 hectare 
grond beschikbaar voor verpachting. Deze 
percelen liggen verspreid over heel Zeeland 
en zijn erg in trek. Ieder jaar melden zich vele 
agrariërs die graag een perceel pachten. Dat 
verpachten van grond is geen doel op zich. Het 
is een middel om ervoor te zorgen dat de grond 
in goede conditie blijft, zijn waarde behoudt 
en ingezet kan blijven worden als ruilmiddel. 
Want daar gaat het om: ruilgrond als middel 
om bijvoorbeeld de landbouwstructuur te 
verbeteren, een nieuw fietspad aan te leggen of 
de natuur een kans te geven. 
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“Onze pachters zorgen ervoor dat de 
grond in goede conditie blijft”

uitgebreid, dan heeft de Provincie daarvoor grond nodig. 
Het is mooi als je degene waarvan de benodigde grond is, 
een interessant alternatief kunt bieden. Dat zorgt voor 
een prettig en goedlopend proces.” 
De Provincie zet de grond ook in voor verbetering van 
de structuur van de landbouw. “Zo kunnen we er voor 
zorgen dat een boer percelen verder van huis ruilt 
voor percelen die dichterbij liggen. Dat zorgt voor een 
efficiëntere bedrijfsvoering.” De grondvoorraad ligt niet 
ergens braak op een nieuwe eigenaar te wachten. “Daar 
zetten we een pachter op”, licht Johan toe. “Die bewerkt 
de grond en zorgt er zo voor dat deze in goede conditie 
blijft.”

Zorg voor de grond
Johan en Jan hebben geen moeite om pachters te vinden. 
“Er melden zich meestal meer agrariërs aan dan we 
percelen hebben. En dan gaan we puzzelen. Waar woont 
de potentiële pachter en wat voor grond zoekt hij? Welke 
grond hebben we beschikbaar en welk gewas kan hij 
daarop verbouwen? Ieder jaar lukt het weer om de puzzel 
te leggen. Het is voor boeren een aantrekkelijke manier 
om, tijdelijk, over extra te grond te beschikken.
We rekenen marktconforme tarieven. Natuurlijk 
verwachten we van onze pachters dat ze goed voor de 
grond zorgen.”

Kennis en innovatie
De gronden van de Provincie worden niet alleen gebruikt als 
ruilmiddel bij de aanleg van wegen of natuurgebieden. De 
grond wordt ook ingezet voor bijzondere projecten. Johan: “Zo 
stellen we bijvoorbeeld grond beschikbaar voor de studenten 
van het Edudeltacollege in Goes. Toekomstige boeren moeten 
immers kunnen oefenen! Of voor de ontwikkelingszone voor 
extensieve aquacultuur, een viskwekerij bij Colijnsplaat.” 
Op die manier draagt de grond bij aan innovatie, 
kennisontwikkeling en -overdracht. “We hebben ook wel eens 
land uitgeleend voor een ploegwedstrijd”, zegt Jan. “Dat is een 
serieuze bezigheid en zorgt voor overdracht van kennis en 
vaardigheden op volgende generaties.” 

Rondje rijden
Johan en Jan beheren ieder een deel van Zeeland. “Een 
belangrijk deel van onze tijd besteden we aan administratieve 
bezigheden. Maar we trekken er ook veel op uit. We rijden 
regelmatig een rondje langs ‘onze’ percelen. We controleren zo 
of de pachters het afgesproken gewas verbouwen. Daarnaast 
kijken we of er niet te veel onkruid op het perceel staat.” Als 
het nodig is, spreken Johan en Jan de pachter aan op de staat 
van onderhoud. “Zo zorgen we ervoor dat de grond in goede 
conditie blijft of er zelfs in kwaliteit op vooruit gaat. Op deze 
manier de grond beheren is overigens best bijzonder. In 
andere delen van Nederland doen ze dat veel minder.”
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Zeeland wordt wijzer
Kennis delen

In Zeeland is veel kennis aanwezig over vrijwillige kavelruil.
Het Kavelruilbureau zet zich er voor in om deze kennis verder te 
ontwikkelen én te delen. Onder het motto “kennis is macht,
maar kennis delen is kracht” draagt het bureau de kennis en
kunde graag uit. In Zeeland en daarbuiten.

Cursussen
Het Kavelruilbureau organiseert verschillende 

cursussen. Bijvoorbeeld over het tijdelijk 
beheer en verpachten van grond en wat daarbij 
komt kijken. Of over grond- en vastgoedbeleid 
en hoe je dat in de praktijk kunt vormgeven. 
Deze cursussen zijn bestemd voor (beleids)
medewerkers van diverse overheden. Het 

Kavelruilbureau werkt hiervoor nauw samen 
met de Radboud Universiteit en het Kadaster. 

Praktijk wordt gekoppeld aan theorie.

Kennis delen
Bij het Kavelruilbureau komt veel ervaring, 
kennis en kunde samen. Via verschillende 

kanalen wordt deze kennis gedeeld: 
via de website, filmpjes op Youtube, 

een Facebookpagina, presentaties en 
bijeenkomsten. Niet alleen in Zeeland,

maar ook daarbuiten.
Kijk op de website,

www.kavelruilbureauzeeland.nl
voor een overzicht. 

Vraagbaak
De kavelruilcoördinatoren, met elk hun eigen 

deelgebied in Zeeland, zijn een vraagbaak 
voor iedereen die meer wil weten over de ins 

en outs van kavelruil.

Hun namen, telefoonnummers en 
e-mailadressen vindt u op 

www.kavelruilbureauzeeland.nl

Rusthoeve
Open Dag

Het Kavelruilbureau is ieder jaar aanwezig
op de CZAV- dag in Agrarisch Innovatie & 

Kenniscentrum Rusthoeve. Deze proefboerderij 
ligt aan de voet van de Zeelandbrug bij 

Colijnsplaat. 



15

Zeekraal
quiche met
zalm
Een overheerlijke quiche met een 
Zeeuws tintje. Makkelijk en snel te 
bereiden met Zeeuwse producten!
De zeekraalquiche met zalm is lekker 
als hoofdgerecht met een frisse 
groene salade erbij.
De quiche is ook prima geschikt als 
hartig tussendoortje. Of in de puntjes 
gesneden bij een uitbereid Zeeuws 
borreluur. 

Ingrediënten:
• Eén rol koelvers bladerdeeg of
 5 plakjes ontdooid 

diepvriesbladerdeeg
• 100 gram zeekraal
• 200 gram zalm
• 3 eieren (L)
• 4 eetlepels slagroom
• Versgemalen peper

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200°C.
Vet de quichevorm in en bekleed deze 
met het bladerdeeg. Prik met een vork 
gaatjes in het bladerdeeg. Verdeel de 
zalm en de helft van de zeekraal over 
het bladerdeeg.
Klop de eieren samen met de slagroom 
en versgemalen peper goed los.
Giet dit eimengsel over de zeekraal 
en zalm. Zet de quiche in het midden 
van de voorverwarmde oven en laat de 
quiche in 30 minuten gaar worden.
De andere helft van de zeekraal 5 
minuten blancheren en als garnering
bij de quiche serveren. 

Tip!
Snijd 3 (extra) plakjes bladerdeeg in 
stroken en vlecht deze.
Leg ze vervolgens op de rand van de 
quichevorm voor een origineel effect! 

Voor meer Zeeuwse recepten neem eens 
een kijkje op www.vvvzeeland.nl

 



Vrijheid
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Iedereen die voor een baas werkt, denkt dat vrijheid het moment is dat je niet werkt, want als je werkt dan bepaalt een 
ander wat je moet doen. Als een boer vrij is dan is dát niet leuk want dan kan hij niet het aller leukste doen wat er is: 
werken, want dan bepaalt hij immers zelf wat hij doet?

Omdat boeren een enorme verantwoordelijkheid hebben voor onze samenleving moeten we hen helpen
om hun werk (vrijheid) nog leuker te maken. Hoe? Door hen niet onnodig te hinderen met
zaken die niet bij hun werk horen en dus hun vrijheid beknotten. Agrariërs zijn
vrijwel allemaal slimme ondernemers die met passie eindeloos kunnen 
filosoferen over hun grond, het uitpuzzelen van een bouwplan, sommigen beginnen
zelfs te stralen als ze hun trekker via een flash-card dingen zien doen die door
een drone of ander vliegtuig zijn gemeten. Dat bevestigt “natuurlijk” wat zij
allang al wisten: zij kennen immers hun land door en door…

Nee, boeren worden vaak “pinnig” als je vraagt of de overheid nog wat voor
ze kan betekenen. Eén ding moge duidelijk zijn: je kunt geen verstand hebben
van grond als je hele dagen achter een bureau zit. Dat soort mensen waarderen
de grond in Zeeland hetzelfde als die in Brabant. Terwijl kavels soms een
paar honderd meter verderop al anders zijn. Of dan moeten ze ieder jaar
hetzelfde formulier (zeg maar stapel formulieren) invullen, dat steeds net
even anders is opgebouwd dan vorig jaar. Alsof het “even” opgesteld is door
een stagiaire die niet even gekeken heeft hoe het vorige keer was. Eén foutje
kost dan een hoop geld. Kijk, dát is voor hen zinloos geweld. Dan wordt het
werk ineens niet meer leuk. En dan is er geen vrijheid meer.

Bert van Leerdam,
Journalist, filmmaker
van onder andere de documentaire film ‘Bonte Grond’
die in opdracht van het Kavelruilbureau Zeeland is gemaakt

Als je boeren vraagt wat het leukste is aan hun werk dan antwoorden de meesten:
de vrijheid, je eigen baas zijn. Vrijheid, hallo? Je werkt van ‘s morgens vroeg tot
‘s avonds laat! Toch is het waar en dat zit ‘m in de perceptie
van het begrip “Vrijheid”.
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Een bunder?
Een bunder (Latijn: bonnarium) of bonder is een

oude eenheid van grondoppervlakte.
De omvang van een bunder verschilde van streek tot streek, afhankelijk 

van de grootte van de plaatselijke lineaire meetstandaard de voet of de 
roede: doorgaans 400, soms 450 vierkante roede. In Brabant en Land van 

Dendermonde bevatte een bunder in de regel 400 (vierkante) roeden. 
Een kwart bunder (100 roeden) heette daar een dagwand,

elders een hont.

Voor de roede als lengtemaat bestaan er talrijke maatstelsels, variërend 
tussen de 12 tot 21 voet

(die op zijn beurt van plaats tot plaats verschilt).
De oppervlakte van een bunder zal navenant

dan ook verschillen.

Een voorbeeld
Een Dendermondse bunder meet 133,9575 m²

een bunder in Kasselrij Oudburg en Land van Waas meet 1,336937 ha (3 
gemeten van 4456,4573 m² = 900 roeden van 14,854858 m²)

een bunder in Brabant meet 400 roeden

Hectare
In Nederland werd bij de invoering van het metriek stelsel in

1816 de bunder gelijkgesteld aan 1 hectare of 10.000 m².
In 1937 werd de bunder in Nederland als officiële vlaktemaat

afgeschaft, maar in de omgangstaal wordt de term, ook in Zeeland nog
veelvuldig door landbouwers gebruikt.
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