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Nieuwsbrief  6 – april 2021 

KAVELRUIL KAMERIK-HARMELEN 

Doelen Kavelruil 
1. Het vergroten van de huiskavels en het samenvoegen en dichter bij de bedrijven leggen van de 
veldkavels. 
2. Het creëren van duurzame groei voor bedrijven. 
3. Het behoud van weidegang. 
4. Het verminderen van het aantal verkeersbewegingen in het gebied. 
5. Het verminderen van de kosten van beheer en onderhoud aan de Van Teylingenweg. 
6. Het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de waterberging in het gebied. 
7. Het afremmen van bodemdaling in het gebied. 
8. Het versterken van het weidevogelbeheer in het gebied. 
Aan deelnemers aan een ruilplan wordt gevraagd hoe zij willen bijdragen aan de 
maatschappelijke doelen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief informatie over het eerste ruilplan, dat in concept gereed is. Verder 

informatie over het gebiedsproces dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 

en Collectief Rijn Vecht & Venen (RVV) parallel aan de kavelruil in het gebied organiseren. 

Ook een bericht vanuit Veenweiden in Beweging over de afsluiting van het project. Heeft u 

na het lezen nog vragen? Op de laatste bladzijde vindt u gegevens van de contactpersonen. 

 

Eerste ruilplan zo goed als gereed 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een eerste ruilplan. 

Ondanks corona zijn de gesprekken hierover (digitaal) doorgegaan. Er ligt een concept 

met een ruiling van 133 hectare. In dit plan wordt 27 hectare van de beschikbare 80 

hectare provinciale grond ingebracht. Naast agrarische structuurversterking worden met 

het ruilplan ook de maatschappelijke doelen gediend. Er komen afspraken over 

waterinfiltratie (om bodemdaling te verminderen), weidevogelbeheer en 

natuurvriendelijke oevers. De ontsluiting van de provinciegrond is nog een punt van 

aandacht. Het concept ruilplan is inmiddels besproken in de Kavelruilcommissie, die 

enthousiast heeft gereageerd op het plan en hierover positief adviseert aan het 

provinciebestuur. Op dit moment worden met alle betrokkenen de puntjes op de i gezet, 

waarna het ruilplan ter besluitvorming aan Gedeputeerde Staten wordt voorgelegd.  

 



 

2 
 

april 2021 

De focus ligt momenteel op het eerst ruilplan zoals hierboven beschreven. Daarna gaan we 

aan de slag met de andere ruilketens die voortkomen uit de werksessies die we in 

september 2020 georganiseerd hebben. De planning is er op gericht om eind 2021 de 

ruilplannen te laten passeren bij de notaris.  

 

Gebiedsproces afremmen bodemdaling 

Een groep enthousiaste boeren uit het 

deelgebied Oud-Kamerik oost is op 9 

december bij elkaar gekomen om samen te 

kijken of er draagvlak is om een 

gebiedsproces te starten. De bedoeling is met 

elkaar een integraal uitvoeringsplan te maken 

met maatregelen ter verbetering van diverse 

maatschappelijke doelen. Denk aan afremmen 

bodemdaling, terugdringen CO2-uitstoot en 

vergroten biodiversiteit door bijvoorbeeld het 

afsluiten van een ANLB-pakket voor weidevogelbeheer. 

 

De aanwezigen kwamen tot de conclusie dat ze samen verder willen. De volgende stap is 

om met elke potentiële deelnemer een keukentafelgesprek te voeren. De eigen ideeën en 

bedrijfs(on)mogelijkheden gerelateerd aan de eigen gronden kunnen dan besproken worden 

met HDSR en RVV. Helaas gooide ook deze keer de coronapandemie zand in de raderen. De 

gesprekken zijn uitgesteld totdat bezoeken van twee personen weer mogelijk zijn. HDSR en 

RVV hopen snel weer afspraken te kunnen maken. 

 

Wilt u nu al starten met een infiltratiesysteem (onderwaterdrainage) en niet wachten op het 

collectieve gebiedsproces, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de subsidiemaatregel van 

HDSR. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met astrid.de.boer@hdsr.nl. 

 

Aandacht voor financiering 

Wanneer u in de kavelruil ook in bedrijfsomvang kunt groeien, is het zaak om in een vroeg 

stadium contact op te nemen met uw bank of financier. We willen u er ook op attent maken 

dat banken meer en meer aandacht hebben voor de integrale duurzaamheid van uw bedrijf. 

Dus niet alleen of u een rendabele bedrijfsvoering heeft, maar ook of u oog heeft voor 

omgeving en milieu.  

Sommige banken bieden bedrijven die aantoonbaar duurzaam produceren onder 

voorwaarden zelfs een rentekorting aan. Vaak is daarvoor deelname aan een 

duurzaamheidskeurmerk een voorwaarde, bijvoorbeeld On the way to Planet Proof. Wij gaan 

met u tijdens het kavelruilproces in gesprek over maatregelen voor klimaat (afremmen 

bodemdaling), water en biodiversiteit. Denk hier ook aan als u contact met uw bank 

opneemt; wellicht loont duurzaamheid ook aan die kant. 

mailto:astrid.de.boer@hdsr.nl
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Terugkijken: Webinar ‘Hoe kunnen we blijven boeren in het veenweidegebied?’  

In dit webinar neemt Marjan Holtman van HDSR u mee in de verschillende pilotprojecten in 

Utrecht en Zuid-Holland (bijv. Kortrijk en Lage Weide). Binnen die projecten hebben 

agrariërs samen met het waterschap maatregelen tegen 

bodemdaling genomen. Wat zijn de ervaringen tot nu toe 

en welke vragen zijn er nog?  

Max Zevenbergen van Natuur en Milieufederatie Utrecht 

licht de financieringsstructuur van Valuta voor Veen toe. 

Tot slot vertelt Frank Lenssinck van de Hoogwater-

boerderij in Zegveld over de praktijk van het boeren met 

hogere waterpeilen.  

Het webinar is hier terug te kijken. 

 

Bericht van Veenweiden in Beweging: resultaten  

Parellel aan de kavelruil hebben boeren in Kamerik samen met provincie, gemeente en 

waterschap nagedacht over de toekomst van het gebied binnen het project Veenweiden in 

Beweging. Afgelopen zomer heeft projectleider Roelof Westerhof u in de Schulenburch in 

Kamerik voor het laatst geïnformeerd over het project. Tijdens deze bijeenkomst van de 

kavelruil heeft hij u verteld over de stand van zaken van de kennisdocumenten en de 

afronding van het project. Sindsdien is samen met de kerngroep van vijf ondernemers 

verder gewerkt aan het definitief maken van de kennisdocumenten, factsheets en 

samenvatting. Niet alleen voor Kamerik, maar ook voor andere gebieden, die gebruik 

willen maken van deze kennis. Het project leverde namelijk veel waardevolle informatie, 

kengetallen en nieuwe inzichten op. 

Dat concludeerden ook de drie 

bestuurders van de provincie, 

gemeente en het waterschap die op 

maandag 8 maart jl. in een 

bestuurlijk overleg het project 

Veenweiden in Beweging hebben 

besproken en afgesloten. 

 

Als bijdrage aan gebiedsprocessen in de veenweiden is ook een infographic gemaakt 

waarop doelen en mogelijke maatregelen voor bodemdaling, verkeer, energie en 

toekomstbestendige landbouw staan. Met de poster op tafel of aan de wand heeft u snel 

overzicht en kunt u de voor u relevante thema’s selecteren en bespreken. Alle resultaten 

van Veenweiden in Beweging zijn te vinden op www.hdsr.nl/omgevingswet. 

 

 

 

 

Valuta voor Veen is het vrijwillig 

opzetten van het waterpeil boven het 

wettelijke in het peilbesluit 

vastgestelde waterpeil. Door deze 

verhoging ontstaat er een CO2 

reductie. Dit kan worden verkocht in 

de vorm van CO₂-credits aan bedrijven, 

overheden en burgers, die hun CO₂-

uitstoot willen compenseren. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mLq7HArMF-c
http://www.hdsr.nl/omgevingswet
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We hadden heel graag dit traject samen met u willen afsluiten, maar door corona is dit 

helaas niet mogelijk. Zodra het weer mogelijk is, hopen we dit alsnog te doen.  

We willen iedereen ontzettend bedanken voor het meewerken, meedenken en leveren van 

input voor Veenweiden in Beweging. Speciale dank gaat uit naar de vijf ondernemers: Jan 

Pak, Simon Neuteboom, Hans Habben Jansen, Frank Janmaat en Jan Verduijn, die er veel 

tijd in hebben gestoken om dit project samen met ons vorm te geven. 

 

Roelof Westerhof, projectleider 

Arend van Woerden, gemeente Woerden 

Dries Schuwer, HDSR 

Welmoed Visser, provincie Utrecht 

 

Gratis advies van een plattelandscoach 

Wilt u praten of sparren over bedrijfsoverdracht, asbestsanering, zon-op-dak, omschakelen 

naar natuurinclusief, het zelf vermarkten in de korte keten, bedrijfsbeëindiging, verbreding 

met zorg, recreatie of horeca? Of heeft u behoefte aan beter contact met overheid, bank of 

natuurorganisatie? De provincie biedt Utrechtse boeren de mogelijkheid zich gratis te laten 

adviseren door een onafhankelijke plattelandscoach.  

De plattelandscoach kan samen met u de mogelijkheden verkennen die bij u, uw gezin en 

uw bedrijf passen. Vervolgens kan de coach u begeleiden bij het maken van keuzes en 

helpen een duurzaam en rendabel toekomstperspectief te ontwikkelen. De coaches - zo 

nodig aangevuld met specialisten - kennen de agrarische sector en het brede speelveld 

waarin boeren en andere ondernemers in het buitengebied opereren: markt, overheid, 

samenleving en natuur.  

Meer informatie en aanmelden: www.lami.nl/plattelandscoaches. Of bel 088-888 66 33. 

http://www.lami.nl/plattelandscoaches
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Meer informatie over de kavelruil 

Wilt u nadere informatie of heeft u vragen over de kavelruil? Neem dan contact op met: 

- Kavelruilcoördinator Erik van Wijk (vanwijk@optifield.nl of 06-5203 6405) 

- Projectleider Jos Geenen (jos.geenen@provincie-utrecht.nl of 06-1830 0572) 

 

Vertrouwenspersoon kavelruil 

Uiteraard kunt u met vragen of wensen ook altijd contact opnemen met: 

- Vertrouwenspersoon Hans van Rossum (06-2042 2515) 
 

 

mailto:vanwijk@optifield.nl
mailto:jos.geenen@provincie-utrecht.nl

