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Eerste ruilverkaveling bij Eemnes 
 
ROM VAN DER SCHAAF 
 
 

Voor verbetering van het gebruik van de polder bij Eemnes 
zijn er twee ruilverkavelingen geweest. De eerste was  
omstreeks 1940 en de tweede verspreid over een groot aantal 
jaren rond 1990. Over beide ruilverkavelingen is uitgebreid 
geschreven in het boek “Eemland in verandering” (2007).  
Dit artikel behandelt de eerste ruilverkaveling. Maar eerst 
worden de hoofdzaken van beide gegeven.  
 
 
Hoofdzaken van eerste en tweede ruilverkaveling 
De eerste ruilverkaveling had de naam “De Eemnesser Polders”. Deze werd 
uitgevoerd van 1938 t/m 1943 en omvatte 2100 ha. Dat was tweederde van het 
oppervlak van de hele gemeente. Het belangrijkste voordeel voor de boeren 
was de bereikbaarheid van de landerijen door de nieuwe wegen in de polder. 
Het eeuwen oude “recht van overpad” over de lange smalle erfstroken kon toen 
worden afgeschaft. Slechts een klein deel van de stroken werd samengevoegd, 
door het dempen van sloten (ca 10%). Zodoende is de indruk van de oorspron-
kelijke verkaveling behouden. Bij het land oostelijk van de dwarsweteringen, 
werden veel naastliggende stroken aan dezelfde eigenaar toegewezen, zodat 
men iets efficiënter kon werken. Maar veel sloten bleven, voor de afvoer van 
water. Ook werd de Zomerdijk met de waaien gespaard, waardoor die in 2005 
kon worden benoemd tot Aardkundig Monument.  
 
De tweede ruilverkaveling werd grotendeels uitgevoerd van 1988 t/m 2002. 
Deze duurde zo lang doordat het ging om het gehele Eemland (7900 ha in 
plaats van 2100 ha) en nieuwe landinrichting voor natuur en recreatie. Dus niet 
alleen voor de boeren. Het belangrijkste voordeel voor de boeren was bij deze 
ruilverkaveling het verkrijgen van één grote eigen kavel bij de boerderij, waar-
door moderne bedrijfsvoering met ligboxenstallen en een groter aantal koeien 
mogelijk werd. Daartoe was dikwijls verplaatsing van boerderijen nodig, om 
een grote huiskavel te verkrijgen. Bijna alle boerenbedrijven kwamen in het 
buitengebied te liggen. Het aantal boerderijen werd gelijktijdig verminderd. In 
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1940 waren er in Eemnes ongeveer 130 gezinnen met melkkoeien. Een aantal 
van hen waren voor die tijd grote boeren, maar er waren er veel met minder dan 
10 koeien. Alle kleine boeren moesten zorgen voor extra inkomsten. Nu zijn er 
ruim 20 boeren met economische productie. Maar die leveren samen meer liters 
melk dan de 130 boeren tezamen omstreeks 1940. 
Een belangrijk verschil tussen de eerste en de tweede ruilverkaveling was, dat 
vroeger formeel alleen de grondeigenaren een partij waren (totaal 372), terwijl 
bij de latere ruilverkaveling ook diverse andere groepen belanghebbenden hun 
stem konden doen gelden (totaal 1600). Het werd een Landinrichting voor ge-
bruikers. Dat maakte de hele operatie veel complexer.  

 
Ruilverkaveling “De Eemnesser polders” 
 

Het voorspel 
Sedert 1932, het jaar van de afsluiting van de Zuiderzee, werd de polder ten 
westen van de Eem niet meer overstroomd door het zeewater. Daardoor konden 
de Wakkerendijk en de dijk van de Meentweg worden afgegraven en verdween 
de hinder van de "mennegaten" in de dijk, die toegang tot de polder gaven. 
Voor de economische betekenis van de polder werd het echter ook ervaren als 
een achteruitgang. Al eeuwen waren de landerijen een gewild object voor be-
legging, omdat aantrekkelijke inkomsten uit verhuur mogelijk waren door de 
goede kwaliteit hooigras, gevolgd door naweide. De achteruitgang werd goed 
getypeerd door het (Utrechts?) Volksblad van 5 november 1938. Die krant 
schreef: "Sedert geruime tijd moest men aanzien, dat het polderland verwilder-
de, door gemis aan bemesting schraal werd en door verwaarlozing op het punt 
stond een vergeten land te worden, dat zijn rente niet meer opbrengt". Wat was 
er aan de hand? 
 
Volgens de inzichten van die periode was dat het volgende. Er was na 1932 
geen natuurlijke bemesting meer van de zee. Het gebruik van stalmest of kunst-
mest werd nu noodzakelijk. Maar verzorging van het land was moeilijk door de 
zeer smalle lange percelen. Door de opgetreden versnippering bij boedelverde-
ling waren veel erfstroken slechts 25 tot 40 meter breed en waren de stroken 
ook in de lengte opgedeeld tussen verschillende erfgenamen. Er waren te veel 
kleine percelen met een oppervlak van minder dan 1 à 2 ha. Bovendien waren 
er, door de jaarlijkse verhuur door grootgrondbezitters, op achter elkaar liggen-
de kampen van een erfstrook periodiek wisselingen van huurders. De gebrui-
kers van erfstroken moesten de behandeling van achter elkaar liggende stukken 
grond onderling afstemmen. Het recht van overpad voor gebruikers van de ach-
terliggende percelen bestond al lang. Daarom was bij Eemnes al in 1569 de re-
gel ingesteld, dat achterlanden in de polder pas na St. Jan, dus na 24 juni, over-
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pad uit de voorlanden konden krijgen. Er kon daar dus niet eerder gemaaid 
worden.  
 
Wegens de overstroming door de zee in de wintermaanden was dat tot aan het 
gereed komen van de Afsluitdijk echter ook een tamelijk natuurlijke begren-
zing. Nu werd het een extra knellend probleem, want het ene perceel was eer-
der maairijp dan het andere. In de praktijk ging er door overpad ook ongeveer 
8% van de grond verloren. 
 
Bij een terugblik in het in 1991 verschenen boek "Vogels in het Eemland" ge-
ven de schrijvers met nadruk ook andere oorzaken van de problemen met het 
grasland. Zij schrijven: "Rond 1930 nam de vraag naar handelshooi landelijk 
af, doordat de auto het paard verdrong en tevens door een toename aan hooi-

 
In de Gooi- en Eemlander van 9 september 1938 werd acht weken vóór de stemming door de 
eigenaren een zeer positieve indruk gegeven, alsof de aanleg al zeker was. 
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productie bij de boeren, die nu minder bijkochten”. Het toenemend gebruik van 
kunstmest en krachtvoer waren redenen voor minder handelshooi. Verder nam 
de vraag naar zuivelproducten toe en daarmee de vraag naar weiland. Vooral in 
de polders te Veld en in de Maatpolders was er een verschuiving van hooiland 
en hooiweide naar wisselweide.  
In 1933 was door het Waterschap al besloten tot aanleg van twee wegen in de 
Noordpolder te Veld. Namelijk het eerste deel van de huidige Volkersweg en 
Cors Rijkseweg, tot aan de Zomerdijk. Twee jaar later werden deze wegen en 
de Zomerdijk bestraat. De landerijen van de Maatpolder en de Noordpolder wa-
ren hierdoor beter bereikbaar geworden. Dit was een grote stimulans voor het 
aanleggen van wegen in de Zuidpolder en Polder Binnendijk. Andere redenen 
om de ruilverkaveling te beginnen waren: werkverschaffing ivm de crisis, de 
Pachtwet van 1937 (meerjarige huurcontracten verplicht), mogelijkheid voor 
nieuwe boerderijen in de polder, Ruilverkavelingswet van 1938 (financiële re-
geling van de overheid). 
 
Voorbereiding van het plan en stemming 
De dijkgraaf Baron Rengers had in 1936 een goede medestander voor de plan-
vorming gekregen, door komst van de nieuwe burgemeester Van Ogtrop. Door 
hun acties waren er in februari 1937 voldoende vóór-stemmers geregistreerd 
(>25%), voor het starten van de aanvraag voor ruilverkaveling bij Gedeputeer-
de Staten. Later in 1937 verschenen er positieve adviezen van de Centrale Cul-
tuurtechnische Adviescommissie. Gelijktijdige uitvoering van verlenging 
Rijksweg 1 naar Hoevelaken was een punt van financiële betekenis. De kosten 
van aankoop van de daarvoor benodigde strook grond van 23 ha werd begroot 
op ƒ80.000,-. Dat bedrag kwam grotendeels beschikbaar voor de ruilverkave-
lingskas.  
 
Na het gebleken nut van de twee wegen vanaf de Meentweg in de Noordpolder, 
werden voor toegang vanaf de Wakkerendijk tot de Zuidpolder drie wegen ge-
pland: Stammeweg, Jonge Jaapeweg en Anna Louwenweg. In de noord-
zuidrichting werd een aantal dwarswegen halverwege de polder toegevoegd. Zo 
ontstond de structuur van het huidige wegennet. De totale lengte van deze met 
klinkers bestrate wegen was 23 km. Ook werd in de Zuidpolder een nieuwe we-
tering gepland en diverse waterlopen werden verbeterd. Het oppervlak van 
nieuwe wegen en waterlopen was ca 5% van het totaal. 
 
De stemming was op 4 november 1938. De voorstemmers vertegenwoordigden 
slechts 20% van het oppervlak. Maar doordat de eigenaren van 60% van het 
oppervlak niet waren komen stemmen, had volgens de opgestelde regels 80% 
vóór gestemd. Door Gedeputeerde Staten van Utrecht werd toen de Plaatselijke 
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Commissie benoemd. Die bestond formeel uit de volgende personen: 
 Voorzitter: Mr. P.A.L. van Ogtrop, burgemeester van Eemnes van 1936 tot 

1948 (Wakkerendijk 7). 
 Secretaris: D. van Hoepen, tevens gemeentesecretaris en secretaris Water-

schap Eemnes (Molenweg 5). 
 Lid en tevens plaatsvervangend voorzitter: B.Meijer (landbouwer; Meent-

weg 47). 
 Lid: R.A. van 't Klooster (landbouwer; Wakkerendijk 140). 
 Plaatsvervangend lid en deskundige: A.J.Looxma van Welderen baron Ren-

gers (Amersfoort), dijkgraaf van het Waterschap. 
 Plaatsvervangend lid: C.G. de Jongh (Melkpad 10 te Hilversum). 
Bij de vergaderingen waren meestal meer personen aanwezig. Dikwijls waren 
dat landmeter J.J.Gorter (Kadaster) en ir. A.G.Swart (Centrale Commissie Cul-
tuurtechniek). Zij hadden beiden ook grote invloed. 
 
Luchtkartering, schatting en bezwaren 
Bij deze ruilverkaveling werd voor het eerst in Nederland gebruik gemaakt van 
luchtkartering voor het snel verkrijgen van goede terreinkaarten. Omdat de 

 
De Plaatselijke Commissie vergaderde wekelijks. Van de zes heren op de foto kennen we namen 
van drie: zittend meest rechts Ruth van ’t Klooster, daarnaast Bart Meijer en daarnaast (bij de 
kachelpijp) burgemeester P. van Ogtrop.  
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maand mei de meest geschikte maand is voor dit soort fotografie, werden de 
foto's al gemaakt in mei 1938. Men heeft dus niet gewacht op het formele be-
sluit tot voorbereiding.  
Er waren eind 1938 negen schatters benoemd. Zij gingen aan het werk in drie 
groepjes van drie. De schatters verdienden ƒ5,- per dag. Begin februari 1939 
werden proefschattingen gedaan. Dit resulteerde in 5 klassen voor de waarde 

 
Ter controle van de kaarten werden al in mei 1938 tien luchtfoto’s gemaakt. Hier het gebied bij 
Eembrugge. Links boven zijn de eerste gebouwtjes van de latere Ocrietfabriek te zien. 
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van het land, die lag tussen ƒ1500 en ƒ1800 per hectare, plus een toeslag die 
werd bepaald door de cultuurtoestand van de grond. De bedragen waren gerela-
teerd aan de huurwaarde in afgelopen jaren. De geschatte totale waarde van het 
blok bleek ongeveer 3,5 miljoen gulden; gemiddeld ƒ1631,- per ha. In juni 
1939 werden de uitkomsten van de schatting ter visie gelegd. Er waren slechts 
10 bezwaren, die door overleg snel werden opgelost. De raming van kosten be-
droeg toen ƒ423.000. De eigenaars zouden voor de ruilverkaveling slechts on-
geveer ƒ100.000,- moeten betalen, doordat het Rijk het loon en grond voor de 
Rijksweg ging betalen. Eind 1943 bleek helaas, dat dit bedrag ruim drie maal 
zo hoog was geworden. 
 
Uitwerking plan en uitvoering 
Eind oktober 1939 kon worden begonnen met de kavelindeling. De belangrijk-
ste wensen waren al afgestemd. De hoofdlijn was:  
 "Eigenaars-gebruikers" krijgen kavels aan de kant van de Wakkerendijk en 

Meentweg. 

 
In februari 1939 begon de schattingsploeg met bepaling van de waarde van het land.  
Vlnr: Arie Hoogeboom (tafeldrager), C.L. van Osch (kadaster), Gerrit Rigter (met stok; Kerk-
laan 5, Blaricum), Brand Blom (Meentweg 35), Bep Borsen (Blaricum), Jan Looman (rechts; 
Wakkerendijk 100). 
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De twee kaartjes van de oude 
toestand en nieuwe toestand 
van de Zuidpolder en Polder 
Binnendijk tonen de gevolgen 
van de ruilverkaveling. Voor-
al de aanleg van wegen en de 
hergroepering van het eigen-
dom van één eigenaar (vet 
gearceerd) waren een grote 
verbetering. De brede perce-
len in de nieuwe toestand 
geven de samenvoeging van 
percelen voor de gebruikers, 
maar de meeste sloten bleven 
bestaan. Het tracé van Rijks-
weg 1 is aangegeven, maar de 
aanleg daarvan moest wor-
den uitgesteld tot na de Twee-
de Wereldoorlog. 
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 Voor de "grote eigenaars geen-gebruikers" grote kavels langs de nieuwe we-
gen, met de mogelijkheid van bouw van nieuwe boerderijen. Opmerking: 
Deze doelstelling lijkt heel redelijk. Maar omdat het meeste land gepacht 
werd, kwamen er ook enkele kavels voor gebruikers verder van de boerderij 
te liggen. 

Men slaagde erin om de kavelindeling zo te maken, dat veel bestaande sloten 
konden worden gehandhaafd, zonder hoge verrekeningen door verschil in op-
pervlak. In de Geeren is wel doelbewust de oude grillige indeling opgeheven. 
De eigenaren gingen snel akkoord met de nieuwe indeling.  Tabel 1 geeft het 
resultaat van de aangepaste kavelindeling voor de eigenaren. Tabel 2 laat zien, 
dat er tussen Anna Louwenweg en de Vaart vrijwel geen vermindering van de 
oude erfstroken was, doordat de sloten bleven bestaan. 

 
Uit de Gooi- en Eemlander van 1 april 1940 blijkt, dat burgemeester Van Ogtrop op dat moment 
iets te hoge verwachtingen had. Zijn idee van 100 tot 150 nieuwe boerderijen op totaal 2000 ha 
was erg kortzichtig. 
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Door de ruilverkaveling omstreeks 1940 kwamen er minder kleine eigenaren en 
minder kleine percelen, hetgeen de efficiëntie voor de boeren verbeterde. 

Tabel 1 Ruilverkaveling 1940 

Omschrijving Voor ruilverk. Na ruilverk. 

Totaal aantal eigenaren 372 315 

Aantal eigenaren met minder dan 1 ha 41 24 

Aantal eigenaren met 1 tot 5 ha 226 182 

Aantal eigenaren met 5 tot 50 ha 103 107 

Aantal eigenaren met meer dan 50 ha 2 2 
      

Totaal aantal percelen 1473 593 

Aantal percelen kleiner dan 0,5 ha 293 111 

Aantal percelen van 0,5 tot 2 ha 843 152 

Aantal percelen van 2 tot 5 ha 322 197 

Aantal percelen groter dan 5 ha 15 133 

Eeuwen lang werd elke “erfstrook” aangeduid met een eigen naam. Die namen 
zijn ongeveer 500 jaar geleden bepaald en werden tot ± 1940 dikwijls gebruikt 
in plaats van de kadastrale perceelnummers, die al in 1832 zijn ingevoerd voor 
kadastrale registratie. Door dempen van sloten zijn wat stroken samengevoegd. 

Tabel 2 Aantal erfstroken tussen Anna Louwenweg en Vaart 

Jaar van telling Bij Wakkerendijk Bij Zuid Ervenweg 

1923: kadastrale kaart 67 66 

1942: kadastrale kaart 62 63 

1989: luchtfoto 57 58 
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Zandtrein bij de Anna Louwenweg bij Eemnes-Binnen in november 1939. Rechts achter staat de 
Pieterskerk. Het smalspoor kruiste de Wakkerendijk tussen de huisnummers 188 en 190, waar 
slagbomen stonden. Het zand voor aanleg van de wegen in de Zuidpolder kwam van het land 
dicht bij de Gooiergracht.  

 
Zicht vanuit het bovenraam van Wakkerendijk 164 op de Jonge Jaapeweg in aanleg in november 
1939. Burgemeester Van Ogtrop schreef achter op de foto: sloten gegraven; zandkip nog niet 
gestort. 
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Het plan voor boerderijbouw werd al snel ontkoppeld van de directe werk-
zaamheden voor ruilverkaveling. Later werd het idee onder andere vertraagd 
door de Tweede Wereldoorlog en tenslotte werd het niet uitgevoerd. Voor de 
boerderijbouw zijn echter in de periode 1939 tot 1941 nog wel tamelijk gede-
tailleerde voorbereidingen getroffen voor 5 nieuwe boerderijen (eerst was ge-
sproken over meer dan 100). Omstreeks 1955 werden er 3 nieuwe boerderijen 
gebouwd (Geerenweg 1 en 2 en Stammenweg 1). Naast alle economische over-
wegingen was er ook overleg met de Vereniging tot behoud van Natuurmonu-
menten. Daardoor werd de Zomerdijk met alle waaien niet bestemd voor parti-
culieren, maar bleef deze onder beheer van het Waterschap, voornamelijk ter 
bescherming van de zeldzame vogelsoorten. Na overleg met groepjes belang-
hebbenden, werd in februari 1940 besloten, dat de meeste eigenaars met ingang 
van 1 maart 1940 hun nieuwe gebied konden gebruiken alsof het hun bezit was. 
Dat was nog vóór de formele instemming door Gedeputeerde Staten.  
 
De leiding van de uitvoering lag bij de Nederlandsche Heidemaatschappij 
(NHM), die een directiekeet had aan de Wakkerendijk, tegenover Wakkeren-
dijk 190. Een groot probleem was de aanvoer van 50.000 m3 zand voor de we-
gen. Met een treintje op smalspoor werd dit aangevoerd. Door contracten met 
enkele boeren-eigenaars kwam het zand van hoger gelegen percelen aan de 

 
Zand lossen voor de Kerkeweg in november 1939. Rechts opzichter Jan Scherpenzeel. 2e van 
rechts Ruth van 't Klooster (inspectie voor Plaatselijke Commissie). 
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westkant van de driest, zowel in de Zuidpolder als in de Noordpolder te Veen. 
De oude zeedijk van de Meentweg was namelijk al geheel afgegraven bij de 
bestrating  van Volkersweg en Cors Rijkseweg tot aan de Zomerdijk ± 1935. 
De zeedijk van de Wakkerendijk was gedeeltelijk afgegraven toen de weg werd 
verbreed ± 1935 en was grotendeels gebruikt door de boeren voor ophoging 
van hun erf rondom de boerderij. In augustus 1939 begon men met de aanleg 
van wegen. Wegens strenge vorst moest het werk in twee opeenvolgende win-
ters enkele maanden worden onderbroken. De aanleg van nieuwe wegen en wa-
terlopen kwam gereed in augustus 1942. Vanaf maart 1940 tot in 1942 hadden 
veel boeren dus nog last van moeilijke toegankelijkheid. In het algemeen had 
men echter begrip voor de situatie. 
 
Er zijn voor het graafwerk en grondverzet vrijwel uitsluitend werklozen inge-
schakeld, voor een loon van ƒ0,24 per uur. Het betrof allemaal handwerk. Er 
was nog geen gebruik van bulldozers en draglines. De arbeiders kwamen uit 
een ruime omgeving. Van oktober 1939 tot eind september 1941 waren er veel 
weken met meer dan 100 mensen uit dezelfde plaats; achtereenvolgens uit 
Utrecht, Hilversum, Bussum en Amsterdam. De piek van het werk was in 
1940, van half juni tot begin december. In die periode had de NHM elke week 

 
Het graafwerk was uitsluitend handwerk, grotendeels door te werk gestelde werklozen. Hier 
aanleg van de nieuwe Maatwetering in oktober 1940. 
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tussen de 300 en 500 arbeiders in dienst. Veel werkers kwamen dagelijks op de 
fiets. 
 
De resultaten 
De doorlooptijd van de uitvoering van de ruilverkaveling van ongeveer 3 jaar 
vond men in die tijd extreem lang. Het was echter tot dan toe wel de grootste 
ruilverkaveling van Nederland. In het Archief Eemland te Amersfoort getuigen 
tientallen kleine informele handgeschreven briefjes van burgemeester Van Og-
trop aan baron Rengers nog van de betrokkenheid van dat tweetal met allerlei 
lopende zaken. Deze briefjes zijn van de periode januari 1939 tot september 
1941. In september 1941 werden de notariële akten van ruilverkaveling gete-
kend bij notaris Schouten te Baarn. Dat was een belangrijke mijlpaal voor de 
Plaatselijke Commissie. 
 
Volgens de raming van begin 1938 zouden de kosten voor de eigenaren slechts 
ƒ50,- per ha bedragen (bij gebruik lening ƒ2,50 per ha per jaar gedurende 30 
jaar). Door de later gedane concrete schattingen en door extra werkzaamheden 
tav waterlopen bleken die kosten uiteindelijk ongeveer ƒ170,- per ha (bijna ƒ9,- 
per ha per jaar).  

 
Inspectie door de Plaatselijke Commissie in november 1940. Foto bij de Vaartsteeg bij het ge-
maal. Links: Ruth van 't Klooster; 4e Gerrit Roodhart (zoon van Teus; Meentweg 57). 
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Opmerking: De waarde van één gulden in 1940 is ± € 6,- in 2000 en ± € 7,20 in 
2008. 
 
Slotopmerkingen 
Deze tekst over de eerste ruilverkaveling is vooral een verkorte versie van de 
publicatie in het boek “Eemland in verandering” op blz 65 - 78. Er zijn echter 
ook kleine toevoegingen en een correctie aangebracht. In een volgend kwartaal-
blad zal de tweede ruilverkaveling voor Eemnes van globaal 1990 worden be-
handeld. Dat was de “Ruilverkaveling Eemland”. 
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De zandtrein op de Wiggertsweg in de herfst van 1940, dicht bij Eemdijk. Rechts staan drie in-
specteurs: met pet is Bart Meijer van de Plaatselijke Commissie; met hoed is iemand van het 


