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Tweede 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).  
De eerste ruilverkaveling is beschreven in kwartaalboekje 
2010 nr. 1. Dit artikel behandelt de tweede 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 twee derde van het 
oppervlak van de hele gemeente. Het belangrijkste voordeel voor de boeren 
was de bereikbaarheid van de landerijen door de wegen in de polder. Het eeu-
wenoude “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 oorspronkelijke 
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, 
waardoor moderne bedrijfsvoering met ligboxenstallen en een groter aantal 
koeien mogelijk werd. Daartoe was dikwijls verplaatsing van boerderijen no-
dig, om een grote huiskavel te verkrijgen. Bijna alle boerenbedrijven kwamen 
in het buitengebied te liggen. Het aantal boerderijen werd gelijktijdig vermin-
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derd. In 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 min-
der 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. Een overzicht van de 
gebeurtenissen is gegeven in Tabel 1. 
 
Ruilverkaveling en landinrichting Eemland 
 
Het voorspel 1963-1977 
Vrijwel aansluitend op de ruilverkaveling “De Eemnesser polders” waren er 
plannen gereed gekomen voor de ruilverkaveling “Beoosten de Eem”, die om-
vangrijker was dan de ruilverkaveling bij Eemnes. Mede door de Tweede We-
reldoorlog duurde de uitvoering daarvan langer. De akte van ruilverkaveling 
werd gepasseerd in december 1952. Kort daarna maakte Minister van Land-
bouw Mansholt al duidelijk, dat er bij de landbouw en veeteelt in geheel Neder-
land grote veranderingen op komst waren. Hij stuurde aan op schaalvergroting 
en verbetering van efficiëntie. Daarvoor leken aanpassingen in het landschap 
nodig op veel plaatsen in Nederland. Voor de veeteeltsector werd aanbevolen: 
1. houden van veel meer melkkoeien dan de 20 à 25 die in Eemnes normaal 

waren,  
2. vergroten van de oppervlakte land en  
3. aankopen van krachtvoer. 
Aldus zou het mogelijk zijn om de ontwikkeling van het inkomen in andere 
sectoren bij te houden. Dit inzicht kwam in een stroomversnelling toen het  
bouwen van ligboxenstallen in zwang kwam. Verplaatsing van boerderijen was 
nodig om een grote huiskavel te krijgen, zodat het melken ook in de zomer in 
de stal mogelijk werd. In 1963 werd in Eemland de eerste aanvraag voor  
ruilverkaveling nieuwe stijl ingediend door Waterschap Isselt-Middelwijk en 
Langeindsche Maten (1020 hectare), gelegen in de gemeente Soest. Dat leidde 
onder andere tot betere toegankelijkheid door aanleg van de A.P. Hilhorstweg 
in 1972. In 1970 zijn nog zes aanvragen ingediend voor andere gebieden van 
Eemland. Een ruilverkaveling voor geheel Eemland leek het beste. Om de actie 
voor te bereiden werd in mei 1971 de Commissie Molenaar ingesteld. Die 
bracht eind 1973 een rapport uit voor de situatie in Eemnes en Bunschoten. 



64 HKE jaargang 32 

Naast de eerder genoemde vergroting van de bedrijfsomvang en invoering van 
ligboxenstallen was ook verlaging van de grondwaterstand nodig. Er was een 
grote verwevenheid in het gebied, omdat veel boeren van Baarn, Hoogland en 
Soest ook grasland hadden in de polders van Eemnes en Bunschoten. Een extra 
complicatie was, dat de polder bij Eemnes ook werd gebruikt door boerderijen 
in Eemdijk, Blaricum en Laren. En dan was er de toegenomen aandacht voor 
recreatie, woningbouw, natuur en landschap, die pas veel later concreet omlijnd 
zou worden in de Landinrichtingswet van 1985. Na een advies van de Centrale 
Cultuurtechnische Commissie in februari 1976, besloot in augustus 1976 het 
College van Gedeputeerde Staten tot de ruilverkaveling “Eemland”. De grootte 
van het gebied was globaal 8000 ha. 
 
Voorbereiding plan en stemming 1977-1988 
In september 1977 was de installatie van de Voorbereidingscommissie, die het 
plan moest voorbereiden voor stemming door belanghebbenden. In diverse pu-

 
Om mee te helpen de impasse te doorbreken, die was ontstaan tussen de agrarische sector en de 
natuurbescherming, werd door Minister Braks op 14 april 1980 een bezoek aan Eemland ge-
bracht. Op eerste rij vlnr: Roel Terlien (wethouder Eemnes), Piet Smink (commissielid), Gerrit 
Schaap (commissielid), Gerrit Braks (minister van Landbouw) en een persfotograaf. Links achter 
Gerrit Schaap staat Johan Berentschot (voorzitter commissie). 
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blicaties heet deze de Landinrichtingscommissie, maar eigenlijk werd die pas 
in 1988 geïnstalleerd. De opdracht was niet eenvoudig. Namelijk: richten op 
een synthese van de belangen van landbouw, natuurbehoud, landschapsbouw 
en openluchtrecreatie. Voorzitter was J. Berentschot, burgemeester van Koc-
kengen en lid van de Provinciale Staten. Daarnaast waren er nog 8 personen in 
de commissie. Zij waren vertegenwoordigers van Gewest Eemland, plaatselijke 
afdelingen van CBTB en ABTB, Waterschap de Eem, Stichtse Milieufederatie 
en Vrienden van Eemland. De Eemnessers in die groep waren T. Roodhart 
(CBTB), J.A.F. Stalenhoef (ABTB) en H.J. Jongsma (vanaf 1982; Vrienden 
van Eemland). De andere leden woonden in Amersfoort, Bunschoten, Hoog-
land en Soest.  
 
Belangrijke onderwerpen waren: 
 Het aantal nieuwe boerderijen voor te verplaatsen boeren. Aanvankelijk 

werd gedacht aan ongeveer 50, maar later werd het veel minder.  
 De omvang van het natuurgebied. De natuurbeschermers wilden aanvanke-

lijk 800 hectare. De agrarische sector achtte dit veel te hoog en wilde niet 
meer dan 300 ha toestaan. Ook over het waterpeil lagen de standpunten ver 
uiteen. Er moest een compromis worden bereikt, maar eerst liepen de dis-
cussies hoog op.  

De tegenstelling tussen de belangen van landbouw en natuur hield lange tijd 
aan. Enkele vertegenwoordigers van natuurbescherming stopten enige tijd hun 
medewerking. De frequentie van formele vergaderingen verminderde en de 
Voorbereidingscommissie hoopte dat het nieuwe Streekplan Utrecht-Oost hou-
vast zou bieden. Het Ontwerp Streekplan van de provincie noemde in 1982 
voor natuur in Eemland een oppervlak van 750 ha. Om mee te helpen de im-
passe te doorbreken, die was ontstaan tussen de agrarische sector en de natuur-
bescherming, werd door Minister Braks in april 1980 een bezoek aan Eemland 
gebracht. In die tijd werd de vertegenwoordiger van Vrienden van Eemland, 
dhr. F.H.I. Luyckx uit Amersfoort opgevolgd door H. Jongsma uit Eemnes. 
Uiteindelijk vroeg Gedeputeerde Staten aan de Centrale Landinrichtingscom-
missie om een Salomonsoordeel. In 1985 was de uitspraak: 350 ha natuur-
gebied, waarvan 300 ha in de Noordpolder van Eemnes. In 1985 legde voorzit-
ter J. Berentschot zijn functie neer en werd T. Roodhart waarnemend voorzit-
ter. In 1985 was ook de Landinrichtingswet aangenomen. In de loop der jaren 
had in Eemnes al een aantal boeren besloten tot verplaatsing van hun boerderij 
naar de polder, om een grote huiskavel te verkrijgen.  
 
Na jaren van voorbereiding werd in juli 1986 het Voorontwerp-plan gepubli-
ceerd. Kort daarna werd de pers geïnformeerd in Kasteel Groeneveld, ter  
voorbereiding van de inspraak, die mogelijk was tot 7 november 1986. In de 
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tussenliggende maanden werd in tal van bijeenkomsten toelichting gegeven. Er 
kwamen zo’n 200 schriftelijke reacties van particulieren, organisaties en instan-
ties. Op grond daarvan werd het Ontwerp-plan vastgesteld en ter visie gelegd 
van 14 december 1987 tot eind januari 1988. Er kwamen 73 bezwaarschriften. 
Die leidden onder andere tot vermindering van beplanting langs wegen in de 
omgeving van Bunschoten. Voor Eemnes werd door de bezwaren afgesproken, 
dat de bouwlocatie aan de Eemnesservaart pas zou worden benut als alle andere 
locaties in het poldergebied van Eemnes waren gebruikt.  
 
Het totaal begrote bedrag was 97,7 miljoen gulden (later vermeld als 44,3 mil-
joen euro). Daarvan zou ca 70% worden betaald door Rijk, Waterschap en Ge-
meenten en ca 30% door eigenaren en individuele belanghebbenden. Een groot 
deel van het laatste bedrag betrof de boerderijverplaatsingen en aanpassing van 
de verkaveling.  
 
De stemming op 2 juni 1988 werd gezien als een belangrijke dag voor de toe-
komst van Eemland. Er waren 1600 stemgerechtigden, die stemden over totaal 
ca 7930 ha. In tegenstelling tot de regel bij eerdere stemmingen over ruilverka-
veling was bepaald, dat alleen de uitgebrachte stemmen van invloed waren. De 
992 uitgebrachte stemmen vertegenwoordigden 88% van de oppervlakte. Van 

 
Inbreng 1997 (links) en Toedeling 1997 (rechts) voor het gebied bij Eemnes. Dit is een zwart-wit 
afbeelding van de grotere afbeeldingen in kleur in het boek Eemland in verandering. 
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deze stemmen bleek 59% vóór en dat betrof 75% van de oppervlakte. De ruil-
verkaveling was dus in dubbel opzicht aangenomen. 
 
Uitwerking plan en uitvoering (1988-2008) 
Direct na de uitslag van de stemming werd de Landinrichtingscommissie geïn-
stalleerd. T. Roodhart werd nu formeel voorzitter. Behoudens enkele mutaties 
en toevoeging van een adviseur van de provincie, was de samenstelling een 
voortzetting van de Voorbereidingscommissie. Ook was het lid namens Vrien-
den van Eemland vervangen door iemand van Natuurmonumenten. In de loop 
der jaren waren er diverse wijzigingen. Zo nam P.R. Smink in 1998 het voorzit-
terschap over van T. Roodhart. In de periode tot 2007 waren er 6 verschillende 
secretarissen; allen medewerkers van de Landinrichtingsdienst te Utrecht. Men 
werkte volgens de richtlijnen van de Landinrichtingswet. 
 
De opdracht van de Landinrichtingscommissie Eemland betrof:  
1. Betere toegankelijkheid voor boeren en recreatie (ontsluiting);  
2. Waterbeheersing; 
3. Natuur en landschap; 
4. Verkaveling. 
Voor een goede realisering van de doelstellingen was de herbestemming van 
gronden belangrijk. Daarvoor moest grond worden verworven en toebedeeld 
door het Bureau Beheer Landbouwgronden. Dat bureau viel niet onder de 
Landinrichtingscommissie, maar onder de Dienst Landelijke Gebieden van de 
rijksoverheid. Natuurlijk was er wel nauwe samenwerking. Al in 1975 heeft het 
Bureau grond gekocht. Arres Huijgen uit Bunschoten was 25 jaar lang aanko-
per; gedurende de periode tot 1991 samen met Peter van den Breemer uit Soest. 
In die tijd is ± 850 hectare gekocht. Dat was meer dan 10 % van het hele ge-
bied. Een belangrijk gedeelte (456 ha) was voor de herschikking voor natuurge-
bieden. Om enkele grote aaneengesloten natuurgebieden te krijgen, werden 
verspreid in Eemland heel veel kleine stukjes grond opgekocht. De nieuwe ge-
bieden natuur liggen in de Noordpolder van Eemnes en langs de oevers van de 
Eem. Door veel boeren werd het gekscherend “vogeltjesland” genoemd. Het 
merendeel van de overige ± 400 ha gekochte grond was voor verschuiving van 
gronden om grote huiskavels voor de boeren te verkrijgen en voor vergroting 
van boerderijen, omdat het aantal bedrijven werd verminderd. 
 
In 1984 waren er in heel Eemland van de totaal 264 boerderijen slechts 20 met 
meer dan 30 hectare grond en 143 boerderijen hadden 15 – 30 hectare. Voor de 
grote en middelgrote bedrijven was slechts 35% van de oppervlakte huiskavel. 
Door herverkaveling wilde men dat vergroten tot 60%, maar voor te verplaat-
sen boerderijen wilde men zorgen voor 100% huiskavel. De definitie van een 
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Het complex Geerenweg 6 van G. van Oostrum. In gebruik vanaf 1993. Foto 2005. 

 
Het achtererf van boerderij Korte Maatsweg 2 van J. Eek na het melken. In gebruik vanaf 1994. 
Foto 2003. 
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kavel is daarbij: een stuk land van dezelfde boer, dat niet wordt gescheiden 
door openbare weg, maar mogelijk lopen er wel sloten door. In 1988 dacht men 
49 boerderijen te moeten verplaatsen. Door gewijzigde inzichten werden totaal 
slechts 29 boerderijen vervangen door nieuwe op een andere plaats. Bij Eemnes 
kwamen er 15 nieuwe boerderijen, waarvan 5 voor boeren uit Laren en Blari-
cum, die al land hadden in de polder bij Eemnes. De operatie leverde 9 nieuwe 
boerderijen in de Noordpolder en 6 in de Zuidpolder. De overige boeren bij 
Eemnes hadden ook voordeel van de herverkaveling. Een aantal werd uitge-
kocht, een aantal kreeg betere ligging van de kavels en een boer kreeg onder-
steuning voor een nieuw bedrijf in de Flevopolder. Naast de 15 nieuwe boerde-
rijen kregen nog ongeveer 25 melkveehouders verbetering van hun kavels bij 
hun reeds bestaande boerderij. Van hen waren ongeveer 10 reeds eerder “op 
eigen kracht” verplaatst naar de polder. In de Eemnesser polder was er een in-
breng van ruim 500 percelen, die voor de gebruikers dikwijls verspreid lagen. 
Na de toedeling is dat aantal geslonken tot globaal 160 veel grotere voor land-
bouw bestemde kavels van ongeveer 75 eigenaren. Die zouden aanvankelijk 
door ongeveer 40 melkveehouders gebruikt gaan worden. Het betreft hier uit-
sluitend het gebied tussen Wakkerendijk / Meentweg en de Eem. Voor heel 
Eemland waren er soortgelijke veranderingen, waarvoor veel puzzelwerk is 
gedaan. Het uiteenlopende belang van de doelgroepen (boeren, natuur, recrea-
tie) en het persoonlijk belang veroorzaakte veel touwtrekken en hoog oplopend 
verschil van mening, waarvoor soms de rechter moest worden ingeschakeld.  
 
De besluiten voor 14 van de 15 nieuwe boerderijen bij Eemnes werden in de 
jaren 1990 tot 1992 genomen. Mede i.v.m. de premie in de vorm van extra 
melkquotum waren die boerderijen vóór 1 april 1994 in gebruik. Voor de aan-
passing van wegen en waterlopen werden vanaf 1991 belangrijke delen gereali-
seerd. Voor het overige gaf Gedeputeerde Staten in januari 1995 het groene 
licht, waarna de uitvoering in 1996 gereed kwam. 
 
Schattingen en Bezwaren 
Nadat in 1987 het plan voor landinrichting en ruilverkaveling in hoofdlijnen 
was vastgesteld door Gedeputeerde Staten en aanvaard door de stemming op  
2 juni 1988, is er twee keer een schatting van de waarde van de percelen uitge-
voerd. De eerste schatting (± 1990) was voor bepaling van de ruilwaarde van 
de percelen, voorafgaande aan herverkaveling. De tweede schatting (2000-
2002) was nodig voor bepaling van het nut van de ruilverkaveling voor ieder 
bedrijf. Aan de hand daarvan is de Lijst der Geldelijke Regelingen opgemaakt. 
Daar tussenin was er de toedeling van percelen aan eigenaars, die volgde op 
wenszittingen met de belanghebbenden. Ongeveer jaarlijks was er met de Ruil-
verkavelingskrant berichtgeving over de voortgang en over belangrijke facet-
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Tabel 1 Tijdbalk gebeurtenissen Ruilverkaveling Eemland 

Jaren Data Gebeurtenissen 
1963 21 oktober Eerste aanvraag; 1020 ha (Gemeente Soest) 
1970 najaar Zes aanvragen andere gebieden Eemland 

1971-1973  Commissie Molenaar = start voorbereiding 
1976 23 februari Advies van Centrale Cultuurtechnische Commissie 
1976 11 augustus Besluit voor Ruilverkaveling Eemland door Gedeputeerde 

Staten van Utrecht 
1975-2000  Aankopen door Bureau Beheer Landbouwgronden 

1977-1988  Voorbereidingscommissie 
1980 14 april Werkbezoek minister Gerrit Braks 
1985  Landinrichtingswet gereed 
1986 april-mei Voorlichting in alle dorpen 
1986 juli Voorontwerp-plan Ruilverkaveling Eemland 
1986 7 aug.-7 nov. Inspraakbijeenkomsten, waardoor 200 reacties ingediend 

bij de Landinrichtingscommissie 
1987 24 september Ontwerp-plan Ruilverkaveling Eemland 

1988 31 januari Einde inzage, waardoor 73 bezwaarschriften ingediend bij 
GS van Utrecht 

1988 2 juni Stemming 

1988-2008  Landinrichtingscommissie voor uitwerking en uitvoering 
1989-1991  Eerste Schattingscommissie (= ruilwaarde) 
1990-1994  Meeste verplaatste boerderijen gerealiseerd 

1991 september Voorlichting in vier dorpen ivm schatting 
1991 25 sept.-24 okt. Resultaten 1e schatting ter visie (= ruilwaarde) 

1991-1997  Behandeling 48 + 78 bezwaren 1e schatting 
1995 28 april 48 bezwaren tegen Lijst Rechthebbenden opgelost 
1997 5 maart 78 bezwaren tegen ruilwaarde opgelost 
1995 april Voorlichting in vier dorpen ivm wenszittingen 

1995  Wenszittingen tbv Plan van Toedeling 
1997 22 sept.-21 okt. Voorlopig Plan van Toedeling ter visie (= percelen) 

1998-2002  Behandeling 318 bezwaren tegen Plan van Toedeling 
2002 6 februari Plan van Toedeling onherroepelijk vastgesteld 

1998-2002  Tweede Schattingscommissie 
2000 14 januari Proces-verbaal van aanwijzingen (= richtlijnen) vastge-
2002 15 mei Oplevering resultaat 2e schatting (= nut per bedrijf) 

2002 12 juli Passeren Akte van Toedeling 
2003 11 februari Uitspraak Rechtbank Groningen over onvolkomenheid in 

Landinrichtingswet 
2004 28 mei Voorlopige Lijst der Geldelijke Regelingen vastgesteld 

2004 15 sept.-14 okt. Voorlopige Lijst der Geldelijke Regelingen ter visie 
2004-2006  Behandeling 161 bezwaren tegen LGR 

2006 8 november Lijst der Geldelijke Regelingen vastgesteld 
2007 2 februari Oplevering Ruilverkaveling Eemland 

2008 28 juni Landinrichtingscommissie opgeheven 



 HKE jaargang 32 71 

ten. Bovendien waren er voorafgaande aan belangrijke voorstellen in 1991 en 
1995 reeksen voorlichtingsbijeenkomsten in vier dorpen. Gedurende haar werk 
van 1988 tot 2007 kreeg de Landinrichtingscommissie drie maal te maken met 
bezwaren tegen hun voorstellen voor de invulling van de ruilverkaveling. Ach-
tereenvolgens waren dat:  
1. In 1991 kwamen er 48 bezwaren tegen de Lijst der Rechthebbenden en 78 

bezwaren tegen de geschatte ruilwaarde (resultaat Eerste Schattingscommis-
sie).  

2. In 1997 kwamen er 318 bezwaren tegen de voorgestelde toedeling van per-
celen (resultaat wenszittingen). Dat betrof de ligging, terwijl de waarde nog 
niet definitief was bepaald.  

3. In 2004 kwamen er 161 bezwaren tegen de geldelijke regelingen per eige-
naar (resultaat Tweede Schattingscommissie).  

De afhandeling van elk van deze drie groepen bezwaren kostte veel tijd en dik-
wijls intensieve gesprekken met belanghebbenden. Een deel van de bezwaren 

 
De Landinrichtingscommissie, de tweede Schattingscommissie, de ambtelijke medewerkers, sa-
men met gedeputeerde R.C. Robbertsen (vooraan geheel rechts), poserend voor restaurant  
't Oude Raadhuys te Eemnes, bij gelegenheid van ondertekening Proces-verbaal van aanwijzin-
gen Tweede Schatting op 14 januari 2000. Midden voor staat oud-voorzitter T. Roodhart en links 
daarvan voorzitter P.R. Smink.  
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kon door de Landinrichtingscommissie zelf worden afgehandeld, maar voor 
globaal 20 % moest de Rechter-commissaris en deels ook de Utrechtse Recht-
bank worden ingeschakeld. Tabel 1 geeft de tijdvakken en stappen van behan-
deling. Een nadere omschrijving van het proces van bovenstaande drie fasen is 
gegeven in de Bijlage bij dit artikel. 
 
Op 8 november 2006 werd de Lijst der Geldelijke Regelingen definitief door de 
Rechtbank vastgesteld. Als afsluiting werd op 2 februari 2007 door de Landin-
richtingscommissie de Ruilverkaveling Eemland opgeleverd aan gedeputeerde 
Jan Pieter Lokker van de provincie Utrecht. De archieven van de Landinrich-
tingscommissie zijn toen geordend en overgedragen aan de Minister van LNV. 
Vervolgens heeft gedeputeerde Bart Krol de Landinrichtingscommissie opge-
heven op 27 juni 2008. 
 
De resultaten 
Financieel bleek de hele operatie goed verlopen. De begroting van 1988 ten 
bedrage van 97,7 miljoen gulden (= € 44,3 miljoen) is uitgekomen op € 39,1 
miljoen. Het lagere eindbedrag komt vooral door minder verplaatsing van boer-
derijen (29 i.p.v. 49). In het plan van 1988 was geschat, dat de landinrichtings-
rente gemiddeld ƒ63,00 (= € 28,59) per hectare per jaar zou zijn gedurende 26 
jaar. Het bedrag werd ondanks alle vertragingen € 29,38, te betalen vanaf  
1 januari 2007.  
 
Samenvattend worden hier de gevolgen genoemd voor de drie belangrijkste 
groepen van de doelstelling: 
1. Voor de boeren betere efficiëntie. Door een grote “huiskavel” werd moder-

ne bedrijfsvoering met ligboxenstallen en een groter aantal koeien per boer 
mogelijk. Voor de verplaatste boeren werd het gemiddeld aantal koeien (65) 

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. Ook na 1989 zijn er in dit gebied geen grote veranderin-
gen aangebracht in het aantal erfstroken. 

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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en de melkopbrengst (bijna 8000 kilo per koe per jaar) vergelijkbaar met de 
gemiddelden voor veeteeltbedrijven in heel Nederland. 

2. Voor mensen uit de woonbuurten werd de mogelijkheid van recreatie verbe-
terd, door aanleg van fietspaden. 

3. Voor natuur en milieu werd een deel van de landerijen natuurgebied voor 
natuurlijke plantengroei en vogels (totaal bijna 500 ha). 

 
Deze luchtfoto van 1989 toont de smalle stroken grond, die al eeuwen lang aanwezig zijn in de 
Eemnesser polder. Bij de twee ruilverkavelingen zijn veel naast elkaar gelegen stroken toegewe-
zen aan dezelfde eigenaar, om grotere kavels te verkrijgen. De sloten (soms greppels) zijn echter 
gebleven. Die zijn ook nodig voor de afwatering. Zo behouden we dit karakteristieke onderdeel 
van het landschap. Zie Tabel 2. 
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Vervolg van Landinrichting Eemland 
De situatie van de boeren blijft veranderen. Zoals eerder in dit artikel is aange-
geven, was de herverkaveling ± 1991 bepaald voor 15 plus ongeveer 25 melk-
veehouders bij Eemnes (totaal ± 40). In 2009 waren daarvan nog ruim 20 boer-
derijen actief voor melkproductie. Geleidelijk stopt daarvan weer een deel. 
Daardoor kunnen anderen hun bedrijf verder uitbreiden. 
 
Voor behoud van karakteristieke landschappen zijn in 2004 in Nederland twin-
tig Nationale Landschappen vastgesteld. Daarvan was het gebied Arkemheen-
Eemland er één. De polder bij Eemnes hoort daarbij. De Wakkerendijk en een 
deel van de Meentweg vormen de westelijke begrenzing. De gemeente Eemnes 
houdt daar rekening mee bij de vaststelling van de Bestemmingsplannen 2010 
van het Landelijk Gebied en van Wakkerendijk - Meentweg.  
 
In het Voorontwerp Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2010 (versie 23-06-
2009) staat in par. 4.2 Gebiedsvisie onder meer de volgende passage: Om het 
poldergebied open te houden, zal daar geen ruimte zijn voor ontwikkeling van 
nieuwe woonfuncties, intensieve recreatie en bedrijvigheid. De agrarische func-

 
Landschap in de Maatpolder, met zicht naar Eemdijk. Foto 1999. 
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Voor de recreatie werd het fietspad langs de Eem aangelegd van het pontje bij Eemdijk tot aan 
het gemaal bij Eemnes. Foto 1997. 

 
Voor natuurbehoud kwam het nieuwe gemaal Volkersweg naast het Marinestation. Doel: hoger 
zomerpeil in de Noord Middenwetering. Foto 1997. 



76 HKE jaargang 32 

tie zal wel de mogelijkheid krijgen om zich verder te ontwikkelen en / of te 
verdiepen. Dit houdt in dat de bestaande grondgebonden agrarische bedrijven 
onder voorwaarden mogen uitbreiden of kunnen verbreden. De voorwaarden 
hebben betrekking op het behoud dan wel versterken van het karakter van het 
gebied.  
Het Voorontwerp Bestemmingsplan Wakkerendijk-Meentweg 2010 (versie  
25-06-2009) geeft in par. 4.2 aanwijzingen voor behoud van het karakteristieke 
beeld van het lint van boerderijen, als agrarisch erfgoed.  
 
Slotopmerkingen 
Voor dit artikel zijn de gegevens vooral afgeleid van in het gehele boek 
“Eemland in verandering” verspreide passages. In dat boek is meer aandacht 
gegeven aan de beleving van de landinrichting door uitvoerders en andere be-
trokken groepen. Dank gaat uit naar Piet Smink, die na lezen van het concept 
correcties en aanvullende informatie heeft verstrekt. Over de eerste ruilverka-
veling bij Eemnes, omstreeks 1940, is gepubliceerd in kwartaalblad 2010 nr. 1 
en uitgebreider in het boek “Eemland in verandering” op blz. 65-78. 
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Bijlage over Schattingen en Bezwaren 
 

 
Eerste schatting (ruilwaarde) 
Na een oproep in de Rondzendbrief van Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling 
Eemland van september 1988 werd de Eerste Schattingscommissie benoemd in 
december 1988. Die bestond uit 45 onafhankelijke personen uit 9 betrokken dor-
pen. In groepjes van 5 personen is in 1989 het hele gebied streek na streek afgelo-
pen, waarbij de met spade, boor en guts gevonden resultaten direct werden geno-
teerd. In deze periode werd ook de lijst van rechthebbende personen opgesteld. De 
resultaten van de schatting, gerelateerd aan de rechthebbende personen, evenals 
de Lijst van Rechthebbenden werden ter visie gelegd van 25 september tot 24 ok-
tober 1991, waarna men bezwaar kon maken. Kort daarvoor waren er voorlich-
tingsbijeenkomsten gehouden in Bunschoten, Hoogland, Soest en Baarn. Tegen de 
Lijst van Rechthebbenden zijn 48 bezwaarschriften ingediend, welke allen door de 
Landinrichtingscommissie zijn opgelost. De Rechtbank Utrecht heeft deze lijst op 28 
april 1995 vastgesteld. Tegen de 1e Schatting zijn 78 bezwaren ingediend, waarvan 
er 58 door de Landinrichtingscommissie zijn opgelost en 20 werden doorverwezen 
naar Rechter-commissaris. Van die 20 bezwaren zijn er 19 ingetrokken en werd er 
1 verwezen naar de Rechtbank. De Rechtbank Utrecht heeft de 1e Schatting op 5 
maart 1997 vastgesteld.  
 
Toedeling van percelen 
Na afhandeling van de bezwaren tegen de Lijst van Rechthebbenden kon men be-
ginnen aan het proces van toedeling. In april 1995 waren er daartoe weer voorlich-
tingsbijeenkomsten in Bunschoten, Hoogland, Soest en Baarn. In de maand daarna 
werd begonnen met de wenszittingen voor het Plan van Toedeling. Belanghebben-
den konden daarbij hun wensen voor kaveltoedeling inbrengen in de vorm van 1e, 2e 
en 3e wens. Van 22 september tot 21 oktober 1997 lag het Plan van Toedeling ter 
visie. Er werden 318 bezwaren ingediend, waarvan 110 voor het gebied van Eem-
nes en Baarn. Een jaar later had men 150 bezwaren in behandeling genomen, waar-
van er 80 waren opgelost. Voor veel bezwaren waren meerdere gesprekken nodig. 
In september 2000 waren 283 bezwaren afgewikkeld. Uiteindelijk heeft de Landin-
richtingscommissie er 252 van de 318 zelf opgelost. De overige 66 zijn behandeld 
door de Rechter-commissaris en deels door de meervoudige kamer van de Utrechtse 
Rechtbank. Op 6 februari 2002 heeft de Rechtbank het Plan van Toedeling onher-
roepelijk vastgesteld. Op 12 juli 2002 werd in Ambiance Houtrust in Hooglander-
veen de Akte van Toedeling gepasseerd, door notaris Trui A.M. Bolscher uit Amers-
foort. 
 
Tweede schatting (Lijst der Geldelijke Regelingen) 
De Tweede Schattingscommissie moest eerst de richtlijnen opstellen voor het bepa-
len van het nut per bedrijf (Proces-verbaal van aanwijzingen). Vervolgens moest 
deze commissie aan de hand daarvan het nut van de ruilverkaveling voor elk bedrijf 
bepalen, ten behoeve van de Lijst der Geldelijke Regelingen. De commissie werd in 
december 1998 benoemd en bestond uit 13 personen. Het waren afgevaardigden 
uit 5 dorpen en enkele vertegenwoordigers van de Dienst Landelijk Gebied en het 
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Kadaster. De Tweede Schattingscommissie kon met de bepaling van het nut goed 
beginnen nadat op 14 januari 2000 het Proces-verbaal van aanwijzingen (richtlijnen) 
was ondertekend door gedeputeerde Robbertsen en door de Landinrichtingscommis-
sie. Pas op 6 februari 2002 waren alle bezwaren tegen het Plan van Toedeling be-
handeld en heeft de Rechtbank dit plan onherroepelijk vastgesteld, zodat de Twee-
de Schattingscommissie het werk kon gaan afronden. Van alle ongeveer 250 bedrij-
ven in Eemland is het nut van de ruilverkaveling drie maal bepaald. Dat gebeurde 
onafhankelijk door groepjes van 3 personen, die werkten in wisselende samenstel-
ling. Zo bezien heeft de commissie meer dan 700 maal het nut voor een bedrijf ge-
schat.  
 
Door een elders in het land geconstateerde onduidelijkheid in de Landinrichtingswet, 
trad er vertraging op voor de afronding. In februari 2003 deed de Rechtbank in Gro-
ningen uitspraak, waarna de Landinrichtingswet gerepareerd moest worden. Pas 
daarna kon de Voorlopige Lijst der  Geldelijke Regelingen worden vastgesteld. Deze 
lag van 15 september tot 14 oktober 2004 ter inzage in Kasteel Groeneveld te 
Baarn. Daar tegen kwamen 161 bezwaren. Tot juni 2006 zijn er met de belangheb-
benden gesprekken gevoerd door de Landinrichtingscommissie. Die kon door soms 
intensieve gesprekken met belanghebbenden 128 bezwaren zelf oplossen. Dat 
duurde tot juli 2006. De overige 33 moesten worden behandeld door de Rechter-
commissaris (16) en door de Rechtbank (17). Zodoende werd op 8 november 2006 
de Lijst der Geldelijke Regelingen definitief door de Rechtbank vastgesteld. 

 
Na het melken gaan de koeien van familie Eek (Korte Maatsweg 2) weer het land in. Veel Eem-
nessers hopen, dat we dit beeld houden; ook bij toenemend aantal boerderijen met een melkrobot 
(foto 2003 - Tatjana de Graaf). 


