
Meer ruilingen, meer tijd 
Samen met de kavelruilbegeleider Henk 
Boom zijn we druk bezig om diverse rui-
lingen tot stand te brengen in het gebied. 
Onze eerdere optimistische inschatting 
dat we alle ruilingen voor februari 2013 
rond kunnen hebben, realiseren we niet. 
De reden hiervoor is dat meer hectares 
worden geruild dan eerst gedacht. We 
zitten ook met meer partijen om tafel dan 
eerder was voorzien. Een goed bericht 
voor zowel de ruilende partijen als het 
gehele gebied. Landbouwstructuurver-
betering heeft namelijk een meerwaarde 
voor het hele gebied. 
Met het bestuur van LTO Noord-afdeling 
Dinkelland/Oldenzaal zijn we overeen-
gekomen dat zij de mogelijkheden voor 
een nieuw te starten vrijwillig kavelruil-
project samen met het Coördinatiepunt 

Kavelruil Overijssel (CKO) gaan onderzoe-
ken. Het gaat hierbij globaal om het gebied 
‘Tilligte Klein Agelo en de Postelhoek’. 
Ruilingen tussen ‘Lattrop’ en het eventuele 
nieuwe project nemen we nu mee in de 
besprekingen. Maar de ruilingen die in 
‘Tilligte Klein Agelo en de Postelhoek’ zelf 
vallen, zullen in het eventuele nieuwe 
project opgepakt worden. 

Rest mij nog alle betrokken ondernemers 
veel wijsheid en succes te wensen in het 
maken van een goede zakelijke afweging 
voor het ruilen van gronden. Wij als kavel-
ruilcommissie zullen alles doen om jullie 
daar zo goed mogelijk in te begeleiden. 

Herman Nieuwe Weme
voorzitter kavelruilcommissie Lattrop

CKO Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel

		 november 2012nieuwsbrief nummer 3VRIJWILLIGE PLANMATIGE KAVELRUIL LATTROP

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster, Job Boersma

Tijdpad CKO Lattrop
• Voor 1 februari 2013: Opstellen eerste 

deelruilplan en eerste aktepassering 
met de deelnemers waarmee overeen-
stemming is bereikt;

• Tot juni 2013: Opstellen van ruilplan-
nen voor de tweede akte, gesprekken 
worden gevoerd met grondeigenaren 
om mogelijke ruilingen te realiseren; 

• September/oktober 2013: Opmaken 
van de tweede akte, de kavelovergang 
is gepland na de oogst; 

• Uiterlijk december 2013: De kavelruil-
commissie organiseert als afsluiting 
van het vrijwillige planmatige kavel-
ruilproject een feestelijke bijeenkomst 
voor de deelnemende partijen.

Geïnformeerd blijven?!
Algemene informatie over vrijwillige 
planmatige kavelruil en over het CKO is 
te vinden op www.cko.nl of te verkrijgen 
via het telefonisch loket: 088 - 888 66 74.

Via deze kanalen kunt u zich ook 
afmelden voor de nieuwsbrief.

www.cko.nl  info@cko.nl

@kavelruilCKO

 088 -0 888 66 74 

Aanspreekpunten Lattrop
Kavelruilbegeleider 
Henk Boom  06 - 22 33 19 78
 info@cko.nl

Kavelruilcommissie
Herman Nieuwe Weme   06 - 23 66 61 76
Alwin Stegeman  0541 - 22 12 83
Gerard Krabbe  0541 - 35 17 18
Bert Ribberink   0541 - 22 15 33
Hans Niehof  0541 - 22 95 86
Robert Groeneveld   0541 - 22 94 05



Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Kavelruil Lattrop wordt mogelijk gemaakt door: 



Herman Nieuwe Weme, voorzitter 

kavelruilcommissie Noord-Deurningen 

en Lattrop

‘Landbouwstructuurverbetering kan door 

vrijwillige planmatige kavelruil in een 

relatief korte periode tot een zeer goed 

resultaat leiden. Bekend is het voorbeeld 

van de twee ezeltjes die links en rechts 

bij een plukje hooi proberen te komen. 

Het touw tussen de ezeltjes is te kort om 

bij hun eigen bosje hooi te komen. Op het 

moment dat ze samenwerken, bereiken 

ze wel het hooi. Vrijwillige kavelruil zorgt 

voor hetzelfde resultaat en dat hebben de 

deelnemers in Noord-Deurningen 

bewezen, en nu Lattrop!’

Kavelaanvaarding
CKO projecten beschikken over een beschei-
den subsidiepotje om werkzaamheden te  
bekostigen die bedoeld zijn om de toege-
deelde kavel vergelijkbaar te maken met de 
ingebrachte kavel. Voorbeelden hiervan zijn: 
een inzaaivergoeding om van bouwland, 
grasland te maken, of het dempen van een 
sloot. Nadat overeenstemming is bereikt over 
de te ruilen gronden bespreekt de deelnemer 
de wensen ten aanzien van kavelaanvaar-
ding met de kavelruilbegeleider. Dienst 
Landelijk Gebied beoordeelt de aanvraag en 
na bespreking met de deelnemer volgt een 
schriftelijke toezegging. De uitbetaling van de 
kavelvaarding vindt plaats na het uitvoeren 
van de werkzaamheden. De kavelaanvaarding 
is niet bedoeld om twijfelaars over de streep te 
trekken, daarom bespreekt de kavelruilbegelei-
der de kavelaanvaarding pas na akkoord van 
de ruiling.

U kunt nog meedoen
Hoewel er reeds gesprekken plaatsvinden met 
diverse grondeigenaren, kunt u nog steeds 
meedoen. Wilt u uw grond verkopen of ziet u 
mogelijkheden tot ruilen of wilt u straks na de 
kavelruil minder grond toebedeeld krijgen? 
Neem dan contact op met kavelruilbegeleider 
Henk Boom. Hij kent het gebied goed en 
zal met u de mogelijkheden bespreken. Uw 
wensen of ideeën zijn van harte welkom.

Stand van zaken
Afgelopen januari was de afsluiting 
van het vrijwillige kavelruilproject in 
Noord-Deurningen. Dit was tevens de 
start van het traject in Lattrop. Toen 
is de ambitie uitgesproken om binnen 
een jaar de ruilingen op te zetten en af 
te ronden. Helaas gaat dit niet lukken, 
zoals de voorzitter ook al in zijn voor-
woord aangeeft. We hebben afgelopen 
maanden diverse trajecten doorlopen. 
Met sommige eigenaren is volledige 
overeenstemming bereikt, zowel over 
de te ruilen percelen als over de kosten. 
Met een groot aantal eigenaren zijn we 
in gesprek over mogelijke ruilingen. 
Voor een aantal is het laatste gesprek 
kort geleden. Voor anderen is dat 
langer, soms te lang, geleden. Er zijn 
zelfs partijen met ruilmogelijkheden, 
waar nog geen gesprek mee is 
geweest. Binnenkort neem ik met hen 
contact op. 

Zoals het er nu naar uitziet, gaan 
tussen de twintig en dertig eigenaren, in 
verschillende opgestelde deelruilplan-
nen, rond de honderd hectare grond 
ruilen. In de eerste maanden van 2013 
passeert de eerste akte. Hierin staan de 
ruilingen waarover op dat moment over-
eenstemming is bereikt. De ruilingen 
waarover nog geen akkoord is, worden 
verder uitgewerkt en in een latere akte, 
wellicht najaar 2013, opgenomen. Het 
meest optimale is om kavelovergang in 
de winter plaats te laten vinden. 

Grondeigenaren die interesse hebben in 
een vrijwillige kavelruil of grond te koop 
hebben, kunnen contact opnemen met 
mij via 06 - 22 33 19 78 of via 
info@cko.nl. 

Tot in het veld! 

Henk Boom 
kavelruilbegeleider

Het vrijwillige kavel-

ruilgebied Lattrop en 

het mogelijke nieuwe 

project Tilligte


