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Onderwerp : Nadere argumentatie voor terughoudendheid bij landinrichtingsproces 
Langbroekerwetering (toezegging van gedeputeerde Krol van 22 juni 2009) 

In opdracht van de provincie Utrecht heeft Kadaster een onderzoek uitgevoerd voor een deel van het 
gebied Langbroekerwetering (tussen Leersum, Neder-Rijn, Wijk bij Duurstede en landgoed 
Sandenburg). Het doel was om door middel van dit gedegen onderzoek inzicht te krijgen in de 
eigendomssituatie en de verkavelingsituatie van het gebied. Dit onderzoek is uitgebreid besproken met 
LTO-noord. 
 
Om een uitspraak te doen over de mogelijke verbetering van de verkavelingssituatie voor de 
Langboerkerwetering heeft kadaster een beeld gemaakt van de huidige stand van zaken in het gebied. 
Kadaster heeft hiervoor verschillende analyses uitgevoerd aan de hand van de kadastrale registratie 
systemen waar zij over beschikt. Op basis van deze analyses is gekeken welke mogelijkheden er zijn 
om tot een verbeterde verkaveling te komen om de agrarische structuur te verbeteren. 
 
Uit het onderzoek van het kadaster komt naar voren dat de verkavelingssituatie van de eigendommen 
in het gebied goed is, want grondeigenaren hebben gemiddeld 1,9 kavel in eigendom. In 
Langbroekerwetering is de verkaveling beter dan in een aantal referentieprojecten. 
Bijvoorbeeld de verkaveling in Rak Kromme Rijn en Ruilverkaveling Eemland scoren slechter (resp. 
2,3 en 2,7) na het uitvoeren van een landinrichtingsproces dan in Langbroekerwetering op dit moment. 
Door de agrarisch ondernemers kan de huidige verkaveling toch als slecht worden ervaren, omdat zij 
van verschillende grondeigenaren grond pachten. Echter kan met behulp van landinrichtingsproces de 
pachtsituatie alleen worden verbeterd op het moment dat de eigendomsituatie niet verslechterd. De 
conclusie is dan ook dat de verkaveling weinig kan worden verbeterd met een landinrichtingspoces. 
 
Door de goede verkaveling heeft het landinrichtingsproces ook geen versnellende werking op het 
realiseren van de overige doelen in het Langbroekerwetering in vergelijking met directe aankoop en 
vrijwillige kavelruil. De reden hiervoor is dat in het landinrichtingsproces de grondeigenaar niet mag 
worden verslechterd. Versnippering van de landbouw die optreedt door functiewijzigingen, kan door 
kleinschalige kavelruil op worden gelost.  
 
De gebiedscommissie Kromme Rijn is op dit moment een traject begonnen om een samenhangend 
uitvoeringsprogramma op te stellen. Hierin worden de verschillende doelen meegenomen, waaronder 
de versterking van de fysieke landbouwstructuur. Bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma 
wordt onderzocht welke instrumenten nodig zijn om de doelen te realiseren.  
 

Een exemplaar van het onderzoek van het kadaster (Quick scan Gebied Langbroekerwetering) is in te 
zien bij secretariaat van de Griffie. 


