
 

 

Afsluitende bijeenkomst
Op 12 december jl. waren ruim 40 genodigden aanwezig 

tijdens de afsluitende bijeenkomst in Gasterij De Smid. 

Meerdere betrokkenen bij het kavelruilproject kregen het 

woord. Zo sprak de kavelruilcommissie over het proces 

wat zij hadden doorlopen. Zij gaven aan dat de BBL- 

gronden de smeerolie was geweest om te kunnen starten 

in Lattrop. Om na het kavelruilproject in Noord-Deurningen 

door te gaan met kavelruil in Lattrop bleek een goede 

keus. Pim Koegler, wethouder van de gemeente  

Dinkelland, benadrukte het belang van de kavelruil voor 

de landbouw en het voordeel voor de deelnemers.  

Als mede-initiatiefnemer was ook de LTO Noord-afdeling 

Dinkelland bij de bijeenkomst aanwezig. Ellen Loohuis 

(voorzitter) gaf aan blij te zijn met het behaalde resultaat 

en feliciteerde alle deelnemers met hun ruilingen.  

Tot slot vond een borrel plaats om de afsluiting van deze 

kavelruil en het behaalde resultaat te vieren.
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Vrijwillige planmatige kavelruil Lattrop is mogelijk gemaakt door: 
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Begin december hebben alle deelnemers ondertekend  

en zijn de aktes bij notariskantoor Schuurman en van Goor 

gepasseerd. Het resultaat is fantastisch: 39 deelnemers 

ruilden in totaal 124 hectare grond. Door deze ruilingen is 

de landbouwstructuur in het gebied versterkt. 

Bij de start van het kavelruilproject Lattrop, zo’n twee  

jaar geleden, hadden we als commissie de verwachting 

ongeveer 70 hectare grond te ruilen. Het resultaat van 

Noord-Deurningen, 102 hectare, leek ons niet haalbaar. 

Toch hebben we tegen de verwachting in het resultaat  

van Noord-Deurningen ruim overtroffen. 

De LTO Noord-afdeling Dinkelland/Oldenzaal heeft  

het initiatief genomen voor de vrijwillige planmatige 

kavelruilprojecten Lattrop en Noord-Deurningen.  

Met succes blijkt nu.

De Natura 2000-gebieden Bergvennen en Breklenkampse-

veld werden door veel omwonende agrariërs als een 

bedreiging ervaren. Het CKO geeft bij vrijwillige  

planmatige kavelruil de prioriteit  aan verbetering van de 

landbouwstructuur. Aan dit uitgangspunt hebben we binnen 

het kavelruilproject in Lattrop voor 98% kunnen voldoen.  

De krampachtige houding door de natuurontwikkeling 

rondom de Bergvennen zorgde ervoor dat minder grond 

geruild is dan wenselijk en mogelijk was. Rondom het gebied 

had meer landbouwgrond geruild kunnen worden, zonder dat 

er meer natuur was ontstaan. Agrarische structuurverbetering 

is hierdoor achterwege gebleven en dat is jammer. 

Graag wil ik alle deelnemers aan deze kavelruil feliciteren 

met hun nieuwe kavels en de behaalde structuurverbetering 

voor hun bedrijven. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die 

heeft bijgedragen aan deze kavelruil: leden van de kavelruil-

commissie Lattrop, de CKO-medewerkers en in het bijzonder 

kavelruilbegeleider Henk Boom. Mede dankzij hun inzet zijn 

we gekomen tot een mooi resultaat. 

Namens de kavelruilcommissie Lattrop,

Herman Nieuwe Weme, voorzitter

Afsluiting kavelruil Lattrop

Meer informatie?!
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. 

www.cko.nl  info@cko.nl

@kavelruilCKO

 088 – 888 66 74

Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

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 grondeigenaren 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 Lattrop 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 dat is 

positief voor het milieu.



Kavelruilproject Lattrop in de tijd
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‘We hebben een maatschap in Denekamp met ongeveer 

90 melkkoeien, 60 stuks jongvee en daarnaast ook nog  

wat vleesvarkens. Deze maatschap, die we in 2007 zijn 

aangegaan met mijn oom, zorgde ervoor dat een deel van 

het bedrijf ongeveer 10 kilometer verderop is komen te 

liggen. Het bedrijf op afstand zat ruim in de grond, terwijl 

ons bedrijf wat krap zat. Om die reden hebben wij tien 

hectare grond ingebracht dat op negen kilometer afstand 

lag. Door het kavelruilproject hebben wij meer grond ervoor 

teruggekregen binnen een straal van drie kilometer.  

Deze overbedeling maakte het voor ons extra aantrekkelijk 

om mee te doen met de kavelruil. Hoewel het niet  

aaneengesloten ligt, is het nu aanzienlijk dichterbij.  

Door rijtijdverkorting verwachten we transportkosten te 

besparen. Ook is het handiger voor het omwisselen van 

grasland naar mais. Voorheen was ik gebonden aan 

maisteelt en nu kan ik meer rouleren.

Het kavelruilproject is naar onze mening prima verlopen. 

Na de samenvoeging van de bedrijven lag veel grond te 

ver van ons bedrijf. We hadden niet gedacht al zo snel na 

de samenvoeging grond dichter bij huis te kunnen krijgen.’

Ronnie Peters,

maatschap Peters-Beene-Borggreve   

Het kavelruilproject is klaar

De titel duidt erop dat het werk gereed is en het project 

afgerond is. En dat is ook zo. De akte is getekend en de 

percelen zijn geruild, zowel op papier als ‘in het veld’.

In de vorige nieuwsbrief gaf ik aan met nog 30 partijen 

in gesprek te zijn voor een tweede deelruilplan. De 

verwachting was om 60 hectare te ruilen, maar dit werden 

maar liefst 96 hectares. De aktes van mei en november 

tezamen tellen zonder dubbelingen 39 partijen die in totaal 

124 hectare hebben geruild. Een mooi resultaat. 

Maar… echt af is het nooit. De verkoop van een perceel 

kan al een reden  zijn om een ruiling op te zetten, omdat 

elk stuk grond niet altijd gekocht wordt door de directe 

buurman. Zo geeft elke verandering in het eigendom 

aanleiding tot een mogelijke ruiling en blijft kavelruil een 

continu proces.

Lattrop heeft na de wenszittingen in december 2009 enige 

tijd in de wacht gestaan, omdat de kavelruil eerst in  Noord-

Deurningen van start ging. Door eerst BBL-gronden in 

Noord-Deurningen te ruilen kwam ruilgrond vrij in Lattrop. 

Het accent in Noord-Deurningen lag rond een door BBL 

aangekocht bedrijf; in Lattrop lag dat veel meer verspreid. 

In Lattrop en Noord-Deurningen, samen het project Dinkel-

land geheten, is geen enkele overeenkomst vooruitlopend 

op de akte ondertekend en hebben we elkaar vertrouwd op 

de ‘blauwe’ ogen. Een compliment aan alle deelnemende 

partijen dat dit vertrouwen door niemand is geschaad. 

Middels deze nieuwsbrief wil ik alle deelnemers bedanken 

voor de prettige gesprekken. Niet in alle gevallen kwam 

het tot een ruiling. Soms waren er geen mogelijkheden 

of kwamen we niet tot overeenstemming. Ook was er wel 

eens een verschil van inzicht of mening, zeker daar waar 

de belangen van landbouw en natuur niet parallel liepen. 

Uiteindelijk heeft het kavelruilproject een prachtig resultaat 

opgeleverd, waardoor de landbouwstructuur is verbeterd. 

Dit was tenslotte de doelstelling van dit project.

Henk Boom, kavelruilbegeleider

Resultaten kavelruil Lattrop

124

Geruilde 
hectares

Deelnemers: 39

LTO Noord-afdeling neemt het initiatief voor een vrijwillige planmatige kavelruil omdat zij 

kansen ziet in het gebied Noord-Deurningen en Lattrop. Het Coördinatiepunt Kavelruil 

Overijssel (CKO) wordt gevraagd voor de begeleiding van het kavelruiltraject.

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

Twee voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats over de mogelijkheden van een vrijwillige 

planmatige kavelruil.

Start van het kavelruilproject, de kavelruilcommissie wordt geïnstalleerd en Henk Boom wordt 

aangesteld als kavelruilbegeleider.

De eerste wenszittingen vinden plaats. Grondeigenaren kunnen aangeven welke kavels zij 

graag geruild willen hebben. Ook overheidsinstanties doen mee als ruilende partij. 

Besloten wordt om te starten met de kavelruil in Noord-Deurningen om vervolgens Lattrop op 

te pakken.

De afsluiting van het kavelruilproject Noord-Deurningen is een feit. De kavelruil in Lattrop gaat 

verder van start.

Kavelruilbegeleider Henk Boom actualiseert de wensen van grondeigenaren en stelt mogelijke 

ruilplannen op.

De kavelruilbegeleider voert gesprekken om de ruilplannen te concretiseren.

Mei 2013: De eerste akte van de kavelruil in Lattrop is gepasseerd.

De notaris ontvangt het definitieve ruilplan en stelt de tweede akte op.

Overdracht van de kavels en kavelaanvaardingswerken.

December 2013: Feestelijke afsluiting van het kavelruilproject.

Voldoende ruilgrond bleek een grote bottleneck in het proces hoewel genoeg deelnemers aangaven 

deel te willen nemen aan een vrijwillige planmatige kavelruil. Voor de gebieden Lattrop en Noord-

Deurningen zijn projectplannen geschreven is   en financiering aangevraagd bij de provincie 

Overijssel. De voorbereidingen kostten door onverwachte complicaties veel tijd.Huiskavelvergroting: 18 ha

Afstand tot veldkavel bij inbreng: 2,4 km

Afstand tot veldkavel bij toedeling: 1,0 km

Vermindering veldkavels: 14

Oppervlaktevergroting veldkavels  van 2,7 naar 4,2 ha 


