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Het is al een jaar geleden dat we u een nieuwsbrief 

hebben toegestuurd. Een aantal van u mochten we 

ontmoeten bij de inloopbijeenkomsten van de Natura 

2000-ontwikkelopgaven of in persoonlijke gesprekken.

Er zijn volop ontwikkelingen gaande in de landbouw, denk 

aan de fosfaatdiscussie en weidegang voor melkvee- 

bedrijven maar ook in de andere sectoren als de melkvee-

houderij zijn er ontwikkelingen. Middels het CKO brengen 

we dynamiek in het gebied. Hoewel we nog maar 1,5 jaar 

bezig zijn, zijn we nu al toe aan de eerste groepsgesprek-

ken richting ruilplannen. De vrijwilligheid van het CKO 

maakt dat u zelf de kansen moet zien én benutten  

om te komen tot een betere bedrijfsopzet/verkaveling.  

In de gesprekken merken we dat er op een positieve manier 

met ons wordt meegedacht. Vandaar de keuze om te gaan 

werken met groepsgesprekken. Op de komende informatie-

bijeenkomst in januari (zie hieronder) gaan we uitleg geven 

over het proces zoals wij dat voor ons zien. De kavelruil-

commissie heeft voor deze werkwijze gekozen om zo het 

gebied volop kansen te geven om mee te kunnen discussiëren 

over de kavelruil. Het grote onderscheid tussen kavelruil 

(vrijwillig) en ruilverkaveling (verplichtend) geeft kansen 

maar ook beperkingen. 

Als commissie zien we goede kansen om door middel van 

kavelruil te komen tot een goede verkaveling van het 

gebied.

Herman Nieuwe Weme 

Voorzitter

Update, uitnodiging en uitleg
Woord van de voorzitter 

Vrijwillige planmatige kavelruil Losser is mogelijk gemaakt door: 

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

INFORMATIE BIJEENKOMST > 16 JANUARI 2018
INLOOP vanaf 19.30 uur | AANVANG 20.00 uur

LOCATIE Paviljoen Lutterzand, Lutterzandweg 12, 7587 LH De Lutte

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt het 
proces met groepsgesprekken van de kavelruil toegelicht.Paul Hobbelink
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Andre Tijman op Smeijers  

06-10277375

Gerard Krabbe

06-20624666

Marcel Damhuis

06-34303958

Kavelruilcommissie 

Henk Meijer

06-53874565

Herman Nieuwe Weme

06-23666176 

Voorzitter

Cor Udding 

06-26348360

Derk Makkinga  

06-29159053 

Henk Boom 

06-22331978

Kavelruilcoördinatoren

Ook onder de kavelruilcoördinatoren is een wisseling geweest 

omdat Oene de Jong ervoor gekozen heeft om in Friesland 

fulltime te gaan boeren. Zijn taak als kavelruilcoördinator is 

overgenomen door Cor Udding.

Fotografie: Projecten LTO Noord, Kadaster

Mariëlle Dekker 

06-52401731

Projectleider

Wouter den Dekker 

06-46745217
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Deelgebied Beuningen-Denekamperveld

In het gebied Beuningen Denekamperveld is dit jaar met veel 

zorg en aandacht geprobeerd ruilschetsen op te stellen voor de 

omgeving van het aangekochte bedrijf aan de Paandersdijk en 

het gebied aan de westzijde van de Denekamperstraat. Hiermee 

komt ruilgrond beschikbaar op locaties die interessant zijn. In het 

projectgebied Beuningen-Denekamperveld is de planning om in 

februari de opgestelde ruilschetsen in een groepsgesprek met 

de eigenaren te bespreken.

Deelgebied De Lutte Oost

Vanaf afgelopen zomer zijn ook de ontwikkelingen in het deelgebied De Lutte Oost in 

een versnelling geraakt. In het Dinkeldal, binnen het werkgebied van De Lutte Oost, 

wordt geprobeerd om op bepaalde locaties langs de Dinkel natuur aan te leggen; 

kralen. Hiermee wijken ze af van het oorspronkelijke plan; stroken natuur langs de 

Dinkel. Nadat de locatie van de kralen bekend was en de eigenaren bezocht zijn door 

de vertrouwenspersoon Jan ten Hove (vanuit de ontwikkelopgave), is de werkgroep aan 

de slag gegaan met het uitwerken van enkele ruilschetsen. Helaas zijn nog niet alle 

onderzoeken in het kader van de ontwikkelopgave gereed. Desondanks is in goed 

overleg met de projectleiding van de ontwikkelopgave besloten om wel te starten met 

een groepsgesprek. We gaan 

er vanuit dat dit gesprek de 

betrokken kan helpen bij het 

maken van keuzes. Elders 

in de nieuwsbrief leest u hier 

meer over. We verwachten 

begin 2018 vervolggesprekken 

en ook groepsgesprekken  

voor andere kralen te  

kunnen organiseren.

Deelgebied Oldenzaal Oost

In het deelgebied Oldenzaal is het rustiger geweest dan in de andere deelgebieden. 

Dit is veroorzaakt door de onduidelijkheid die er lange tijd was over de juiste begren-

zing van de ontwikkelopgave, het ontbreken van ruilgrond en onduidelijkheid met 

betrekking tot boerderijverplaatsing. In december 2017 zijn de eerste stappen gezet 

om samen met de personen die de eigenaren in de ontwikkelopgave hebben bezocht 

te bespreken wat hun wensen zijn. De verwachting is dat in het voorjaar van 2018  

de eerste ruilschetsen opgesteld kunnen worden.

In het deelgebied Oldenzaal Oost is met een aantal personen gesproken over enkele 

kleine ruilmogelijkheden; In april was er een gesprek met drie eigenaren. Het was goed 

om de ruilmogelijkheden samen te bespreken. De aanwezigen hebben geconstateerd 

dat een ruiling niet mogelijk was. In december vindt er nog een dergelijk gesprek plaats 

met twee andere partijen. Wellicht dat dit wel tot een positief resultaat leidt.

Indeling deelgebieden en introductie 

commissieleden en kavelruilcoördinatoren

Een jaar geleden bleek dat het kavelruilgebied zo groot is dat we besloten 

hebben om het in drie delen op te delen: Beuningen-Denekamperveld, De Lutte 

Oost, Oldenzaal Oost. De kavelruilcommissie blijft verantwoordelijk voor het 

totale project. Een ander punt was dat er erg veel op de vier commissieleden af 

kwam. Daarom is besloten om de kavelruilcommissie uit te breiden met twee 

nieuwe leden; André Tijman en Paul Hobbelink (zie achterkant van deze  

nieuwsbrief).

Eerste groepsgesprek

Op 13 december jongstleden heeft het eerste groepsgesprek plaatsgevonden in de kavelruil Losser. Het deelproject De Lutte 

Oost kreeg deze eer. De Lutterzandboeren en hun buren hebben zich gebogen over de eigenarenkaart. Tijdens de bijeen-

komst is eerst van alle aanwezige eigenaren de inbreng en de ontwikkelopgave op de kaart bekeken. Daarna is de ruilschets 

die de werkgroep De Lutte Oost heeft voorbereid toegelicht. Deze ruilschets is nog geen passend ruilplaatje, het zijn be-

spreekideeën.

Na de pauze is aan de aanwezigen een reactie gevraagd om samen tot een beter plan te komen. Dit leverde een geanimeerde 

discussie op. Die veel input opleverde en waarbij verschillende aanwezigen “huiswerk” meekregen. Deze bijeenkomst krijgt 

waarschijnlijk in het begin van 2018 een vervolg.
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