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Toen ik in februari van dit jaar werd gevraagd om  

voorzitter te worden van deze kavelruil deed ik dat met  

de kennis die ik heb opgedaan in de kavelruilen Lattrop en 

Noord-Deurningen. Dit waren kavelruilen die geheel ten 

dienste stonden van de landbouw. Deze kavelruil in en om 

Losser is echter een meer integrale kavelruil waarbij meer 

belangen mee gewogen moeten worden. Het maakt de 

opdracht die er ligt meer omvattend, we moeten proberen 

hierin te komen tot goede oplossingen voor iedereen. 

Voorwaar een uitdaging voor ons allen.

Vanuit de consultatieronde waaraan velen hebben mee- 

gedaan kwam al naar voren dat er grote behoefte in het 

gebied is om te komen tot vrijwillige planmatige kavelruil. 

Na deze consultatie hebben we een evaluatiebijeenkomst 

gehouden met het CKO-bestuur en de drie gebieden in  

de ontwikkelopgave, over deelname, de beschikbare ruil- 

grond en de samenwerking tussen de partijen. Daarna 

hebben wij de conclusie getrokken dat er goede kansen 

liggen voor een kavelruil Losser.

Het CKO-bestuur heeft positief beslist op ons verzoek 

vandaar dat de start van de kavelruil Losser een feit is.  

Wij kunnen aan de slag. Met wij bedoel ik u als deelnemer 

samen met de kavelruilcommissie.

De kavelruil Losser omvat een gebied van 9.000 hectare 

met grotendeels landbouw maar ook veel natuur. De drie 

Natura 2000-gebieden Punthuizen, Stroothuizen-Dinkeldal 

en Landgoederen Oldenzaal vragen daarin om de meeste 

aandacht vanwege de ontwikkelopgave. Het mag  

echter niet zo zijn dat de andere belangen hieraan  

ondergeschikt worden. 

De komende periode wordt een tijd van overleggen met 

elkaar om voor de landbouw én de natuur in Losser een 

goede basis voor de toekomst te leggen.

Een vrijwillige, planmatige kavelruil heeft niet dezelfde 

mogelijkheden als de ruilverkaveling die eerder voor dit 

gebied gepland stond. Wel is het instrument van vrijwillige 

kavelruil veel sneller en effectiever met een groter draagvlak.

Om het overzichtelijk te houden gaan we werken met drie 

deelgebieden. Wanneer alles hierover duidelijk is, zullen  

we u hiervan op de hoogte stellen. Mag ik u als potentiële 

deelnemer aan de kavelruil feliciteren met de kansen die 

een kavelruil biedt voor uw bedrijf. 

Namens alle medewerkers en bestuurders binnen  

CKO-Losser wens ik u een goede kavelruil toe.

Herman Nieuwe Weme 

Voorzitter 

 Kavelruil Losser:  

‘Een goede basis voor de toekomst van landbouw én natuur’

Nationaal Groenfonds draagt bij aan “Natuurinclusief Verkavelen”

Het Nationaal Groenfonds (opgericht door EZ en de  

Provincies) financiert projecten voor de groene leefomgeving. 

De organisatie wil met een verfrissende blik naar processen 

en financiële mogelijkheden kijken om vergroening te realise-

ren. Het fonds financiert zelf groene projecten en zoekt 

desgevraagd financiële partners om ook te participeren.  

Naast geld brengt het Groenfonds kennis, ervaring en haar 

netwerk in. Zo worden processen versneld, vernieuwd en 

kunnen doelen gerealiseerd worden.

Het Nationaal Groenfonds beschikt momenteel over een 

Revolverend Fonds van ongeveer € 65 miljoen. Dit geld wordt 

met een aantrekkelijke rente en in maatwerk uitgeleend, wat 

betekent dat aflossingen weer direct kunnen worden ingezet 

voor nieuwe financieringen. Om die reden wordt in principe 

daarbij een aflossingstermijn van maximaal tien jaar gehan-

teerd. In een aantal projecten kan het Groenfonds ook 

als co-financier optreden. Het Groenfonds financiert  

dan bijvoorbeeld samen met de huisbankier van de boer.  

Samenwerking met de huisbankier is veelal toch belangrijk, 

omdat een branchedeskundige dient aan te tonen dat de 

gewenste financiering verantwoord kan worden verstrekt. 

Uiteindelijk ontstaat een meerwaarde voor betrokkenen,  

maar ook voor Natuur&Landschap.

 
Informatie

Algemene informatie over vrijwillige planmatige kavelruil  

en over het CKO is te vinden op www.cko.nl 

U kunt ook bellen met het telefonisch loket: 088-888 66 74.

www.cko.nl   info@cko.nl   @kavelruilCKO  

 088 – 888 66 74

Contactpersonen 

Leden kavelruilcommissie 

Gerard Krabbe 06-20624666

Henk Meijer 06-53874565

Herman Nieuwe Weme  06-23666176 

(voorzitter) 

Marcel Damhuis 06-34303958

  

Kavelruilcoördinatoren 

Henk Boom 06-22331978

Derk Makkinga 06-29159053

Oene de Jong 06-13924683

Projectleiding  

Mariëlle Dekker 06-52401731

De kavelruilcommissie van links naar rechts: Gerard Krabbe, 

Herman Nieuwe Weme, Henk Meijer en Marcel Damhuis



Stand van zaken tot nu toe

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Na de drukbezochte 

informatiebijeenkomst van 30 mei jongstleden zijn de  

eigenaren met meer dan 5 hectare grond in het kavelruil- 

gebied (en die geen grond in de ontwikkelopgave hebben 

liggen) uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met de 

kavelruilcommissie. Ongeveer 100 eigenaren hebben gebruik 

gemaakt van deze mogelijkheid. 

Zij hebben met de kavelruilcoördinator en een -commissielid 

besproken wat voor hen belangrijk is in de toekomst. De 

kavels die ze willen inbrengen, die ze niet willen inbrengen  

en die ze graag terug willen krijgen zijn genoteerd. In de 

zomer hebben de kavelruilcoördinatoren gesproken met de 

aangestelde vertrouwenspersonen. Hun informatie over de 

wensen van eigenaren in de ontwikkelopgave is toegevoegd. 

Eind september was er een overleg met projectleiders, 

grondregisseurs en vertrouwenspersonen van de Natura 

2000-projecten en de kavelruilcommissie en kavelruilcoördi-

natoren. In dat overleg is geconstateerd dat er in het gebied 

voldoende draagvlak is en dat bij de aanwezigen de wil 

aanwezig is om samen tot de beste oplossing voor het gebied 

te komen. Hoewel er de laatste tijd grond is aangekocht wordt 

betwijfeld of er voldoende ruil- en compensatiegrond is. 

Desondanks hebben de aanwezigen unaniem uitgesproken 

dat de kavelruil door moet gaan. Op basis van dit advies 

heeft het bestuur van CKO besloten om de uitvoering van de 

kavelruil Losser te starten.

Naar aanleiding van verschillende opmerkingen tijdens de 

informatiebijeenkomst en de consultatiegesprekken is er 

inmiddels ook een gesprek geweest met Staatsbosbeheer en 

Natuurmonumenten. Beide organisaties willen hun mede- 

werking verlenen en zijn bereid om te ruilen. Het ruilen van 

grond met een “natuurstatus” is echter een uitdaging.

Hoe verder? 

Het gebied is erg groot. Daarom is het gebied in drieën 

gedeeld:

• Beuningen / Denekamperveld

• De Lutte Oost

• Oldenzaal Oost

 

Per deelgebied is er een werkgroep waarin een kavelruil- 

commissielid, de kavelruilcoördinator en de grondregisseur 

zitten. Indien gewenst zal ook de vertrouwenspersoon en/of de 

rentmeester aanschuiven. De werkgroepen gaan aan de slag 

met het verkennen van de ruilmogelijkheden in hun werk- 

gebied. Door deze vingeroefeningen kan ook beter bepaald 

worden hoe het ruilplan wordt opgesteld en hoe het proces 

eruit gaat zien, bijvoorbeeld: wel of geen groepsgesprekken. 

Maar ook de spelregels zoals: hoe om te gaan met ruilingen 

waarbij eigenaren uit de ontwikkelopgave betrokken worden 

en andere zaken worden deze winter uitgewerkt.

 

De kavelruilcommissie wil iedereen in de gelegenheid  

stellen om een consultatiegesprek met de kavelruilcommissie 

te voeren. Daarom is in november aan de eigenaren die één 

tot vijf hectare in eigendom hebben een uitnodiging gestuurd 

voor de consultatiegesprekken. Uiteraard mag iedereen die 

geen brief heeft ontvangen maar wel een consultatiegesprek 

wil zich melden bij het secretariaat. Deze gesprekken zijn in 

december. Daarna volgt er een terugkoppeling over de  

mogelijkheden die er zijn. 

Even voorstellen: 
de kavelruilcommissie

Gerard Krabbe

Ik ben Gerard Krabbe, ik woon 

in Noord-Deurningen. Daar had 

ik een melkveebedrijf, maar 

momenteel houd ik mij bezig 

met de teelt van gras en mais. 

Daarnaast houd ik mij bezig 

met de lokale politiek, ik zit 

namens Lokaal Dinkelland in de 

Gemeenteraad van Dinkelland. 

Verder ben ik voorzitter van Kulturhus de Mare in Noord-

Deurningen. Ik heb ervaring opgedaan met vrijwillige 

kavelruil in de ‘kavelruil Dinkelland’ die weer verdeeld was 

in de twee deelgebieden ‘Noord-Deurningen’ en ‘Lattrop’. 

Deze zijn respectievelijk in 2012 en 2014 succesvol 

afgesloten. In het voorjaar van 2016 ben ik door LTO 

Noord-afdeling Losser benaderd om zitting te nemen in  

de in te stellen kavelruilcommissie van Losser-Noord.  

Ik heb hier ja tegen gezegd, omdat ik een goede landbouw-

structuur van groot belang vind. Ook heeft Natura 2000 

invloed op dit proces, wij zullen hier ook terdege aan 

moeten denken. Vooralsnog komt voor mij de landbouw-

structuur op de eerste plaats en werken we samen om  

ook de doelstellingen van Natura 2000 te volbrengen.

Henk Meijer 

Ik ben Henk Meijer en ik woon 

op het Hoge Boekel. Hier had ik 

tot februari samen met mijn 

vrouw een varkensfokbedrijf. 

Maar omdat geen van onze drie 

dochters het bedrijf voort wilde 

zetten, hebben wij besloten te 

stoppen met de varkens. Nu zijn 

wij bezig met het omschakelen 

naar een zorgboerderij voor ouderen waar onze jongste 

dochter ook mee verder gaat. De reden waarom ik ja heb 

gezegd op de vraag om deel uit te maken van de kavelruil-

commissie is, dat ik mij graag wil inzetten voor de land-

bouwbedrijven in Losser om deze bedrijven zo goed 

mogelijk te kunnen verkavelen. Zodat niet alleen de natuur 

er beter van wordt, maar dat vooral ook de landbouwstruc-

tuur een impuls krijgt. Ik hoop daar op mijn manier een 

steentje aan bij te dragen. En ben blij met het vertrouwen 

van de boeren in Losser, dat we als commissie dit tot een 

goed einde weten te brengen. Voor het zover is, zal er nog 

veel werk moeten worden verzet.

Marcel Damhuis

Mijn naam is Marcel Damhuis, 

ik ben 53 jaar en lid van de 

kavelruilcommissie. Ik heb 

samen met mijn vrouw en 

oudste zoon een melkveebedrijf 

in het zuidelijkste puntje van de 

gemeente Losser. Sinds twee 

en halfjaar ben ik bestuurslid 

van de LTO Noord-afdeling 

Losser. Met ons bedrijf hebben we twee keer met een 

landinrichtingsproject te maken gehad. De ervaring/kennis 

die ik hierbij heb opgedaan, wil ik graag gebruiken om, 

samen met de andere leden van de kavelruilcommissie,  

de landbouwstructuur in Losser-Noord te verbeteren.


